
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
 

____________________________________________________________________________________ 
Година XLIX                           _________Србобран, 24.11.2016.               ____      _____             _Брoj: 19. 

_________________________________“Излази по потреби“__________________________________ 
 

283. 
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 

129/2007), чана 70. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 
15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина општине Србобран на 5. седници одржаној 14.11.2016. 
године донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
I 

ИФЈУ ЗОЛТАН из Србобрана РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана Општинског већа Општине Србобран, са 
24.11.2016. године по основу поднете оставке 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-134/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
284. 

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 
129/2007), чана 50. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 
1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина општине Србобран на 5. седници одржаној 24.11.2016. 
године донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
I 

МИЈИЋ ЗОРАН из Србобрана ИЗАБРАН ЈЕ за члана Општинског већа Општине Србобран, 25.11.2016. 
године, до истека мандата чланова Општиннског већа изабраних 26.05.2016. године 

Именовани се задужује за подручје надлежности општине  - просвета и култура. 
 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-135/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
285. 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 4/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 
103/2015), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број: 
129/2007), члана 15. и 40. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 
7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине 
Србобран», број: 11/2015 - пречишћен текст и 21/2015),  Скупштина Општине Србобран на 5. седници, одржаној 
24.11.2016. године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У                                   
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛAНСУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
 Члан 1. Одлуке о буџету општине Србобран за 2016. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 
21/2015 , 10/2016 и 15/2016) (у даљем тексту: Одлука) се мења и гласи:  
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„Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Србобран за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), 
састоје се од: 

            у 000 дин. 
 ИЗНОС 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  
1. УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 768.643.000,00 

1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 767.138.000,00 
- Буџетска средства 643.887.000,00 
- Сопствени приходи 72.435.000,00 
- Донације 50.816.000,00 
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.505.000,00 

2. УКУПНИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.016.243.000,00 
2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 488.890.000,00 
- Текући буџетски расходи       442.031.000,00 
- расходи из сопствених прихода 39.793.000,00 
- донације 7.066.000,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 515.353.000,00 
- Текући буџетски издаци 439.261.000,00 
- издаци из сопствених прихода 32.342.000,00 
- донације 43.750.000,00 
 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ -247.600.000,00 
Издаци за набавку финансијске имовине 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -147.600.000,00 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
 Примања од продаје финансијске имовине                        0,00 
 Примања од задуживања 100.000.000,00 
Неутрошена средства из претходних година 147.600.000,00 

Издаци за отплату главнице дуга 12.000.000,00 
 НЕТО ФИНАНСИСРАЊЕ  0,00 

 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

 
Економска класификација 

Средства из 
буџета 

1 2 3 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ 

  

I. УКУПНА ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ИЗ 2015.ГОД.   
Текући приходи: 7 695.208.000,00 

1. Порески приходи 71 342.932.000,00 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 147.743.000,00 
1.2. Порез на добра и услуге 714 16.750.000,00 
1.3. Остали порески приходи 712+713+716+719 178.439.000,00 
2. Непорески приходи, од чега: 74 151.123.000,00 

- наплаћене камате 7411 2.000.000,00 
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 7415 127.200.000,00 
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 772 0,00 
4. Донације 731+732 43.750.000,00 
5. Трансфери 733 157.403.000,00 
Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске 

имовине 
8 1.000.000,00 

II. УКУПНИ ИЗДАЦИ   
Текући расходи: 4 449.097.000,00 
1. Расходи за запослене 41 97.485.000,00 
2. Коришћење услуга и роба 42 104.938.000,00 
3. Отплата камата 44 15.786.000,00 

4. Субвенције 45 60.797.000,00 
5. Издаци за социјалну заштиту 47 21.073.000,00 
6. Остали расходи 48+49 36.895.000,00 
7. Текући трансфери 4631       112.123.000,00 
8. Капитални трансфери 4632 0,00 
Капитални расходи 5 482.711.000,00 
III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II) (7+8)-(4+5) -235.600.000,00 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
IV. Примања од продаје нефинансијске имовине 92 0,00 
V. Примања од задуживања 91 100.000.000,00 

1. Примања од домаћих задуживања 911 0,00 
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних 9113+9114 0,00 
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банака 

1.2. Задуживање код осталих кредитора 
9111+9112+9115+9116 
+9117+9118+9119 

0,00 

2. Примања од иностраног задуживања 912 100.000.000,00 
VI. Набавка финансијске имовине 62 0,00 
VII. Отплата главнице 61 12.000.000,00 
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 12.000.000,00 

1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и 
пословним банкама 

6113+6114 12.000.000,00 

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 
6111+6112+6115+6116 
+6117+6118+6119 

0,00 

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0,00 
VIII. НЕТО ФИНАНСИСРАЊЕ (IV+V-VI-VII=-III)  +88.000.000,00 
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ) 
(III+IV-VI) 

 -147.600.000,00 

 
Члан 2.  

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 
 

„Члан 2. 

Буџет за 2016. годину састоји се од: 
 Примања и пренетих средстава из 2015. год. у износу од 843.808.000,00 динара; 
 Расхода и издатака у износу од 931.808.000,00 динара; 
 Буџетског дефицит у износу од 88.000.000,00 динара. 

Буџетски дефицит из тачке 3) овог члана покриће се од примања од иностраног задуживања у износу од 
100.000.000,00 динара, а разлика представаља  отплату главнице домаћим пословним банкама у износу од 
12.000.000,00 динара. 

Члан 3. 
Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 3. 

 Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 706.000,00  динара. 
 Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или 
за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
 Општинско веће општине Србобран, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси 
одлуку о употреби текуће буџетске резерве. 

Члан 4. 

Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 
„Члан 4. 

 Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од  508.000,00 динара и користе 
се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 5. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 
„Члан 5. 

 Примања буџета општине у укупном износу од 1.016.243.000,00 динара по врстама, односно економским 
класификацијама, утврђена су у следећим износима: 
 
Економска 
класифи-
кација 

Примања 
Износ 

из Буџета  

- Извор 01 

Сопствени 
Приходи-Извор 04 

и остали приходи 
УКУПНО 

1 2 3   

711 
Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 

147.743.000,00 0,00 147.743.000,00 

711110 порез на зараде 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 
711120 порез на приходе од самосталних делатности 14.423.000,00 0,00 14.423.000,00 

711143 порез на приходе од непокретности 3.620.000,00 0,00 3.620.000,00 
711145 порез на приходе од непокретности 100.000,00 0,00 100.000,00 
711146 порез на приходе од пољопривреде и шумарства 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
711147 порез на земљиште 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 
711180 самодоприноси 100.000,00 0,00 100.000,00 

711190 порез на друге приходе 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 
713 Порез на имовину 175.439.000,00 0,00 175.439.000,00 

713120 порез на имовину 152.039.000,00 0,00 152.039.000,00 
713310 порез на наслеђе и поклон 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 
713420 порез на капиталне трансакције 19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 
713610 порез на акције на име и уделе 100.000,00 0,00 100.000,00 

714 Порез на добра и услуге 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 

714513 комунална такса за држање моторних возила 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 



стр.бр.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН        __         24.11.2016.  Број   19 
 

 

 

297 

714543 
накнада за промену намене обр. пољоп. 
земљишта 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

714552 боравишна такса 100.000,00 0,00 100.000,00 

714562 
посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 

716 Други порези 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

716111 
комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

731 Донација од иностраних држава 43.750.000,00 0,00 43.750.000,00 

731251 
Капиталне донације од иностраних држава у 
корист нивоа општина 

43.750.000,00 0,00 43.750.000,00 

733 
Трансфери од других нивоа власти 
(грантови) 

157.403.000,00 52.394.000,00 209.797.000,00 

733150 
ненаменски текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа Општине 

77.757.000,00 11.801.000,00 89.558.000,00 

733150,733
250 

 наменски текући и капитални трансфери од 
других нивоа власти у корист нивоа Општине 

77.761.000,00 40.593.000,00 105.931.000,00 

733131 
наменски текући трансфер за финансирање 
услуга социјалне заштите 

1.885.000,00 0,00 1.885.000,00 

741 Приходи од имовине 129.200.000,00 0,00 129.200.000,00 

741150 
камате на средства консолидованог рачуна 
трезора општина 

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

741510 накнада за коришћење природних добара 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 

741522 
приходи од давања у закуп пољопривредног зем. 
у држ. својини 

73.700.000,00 0,00 73.700.000,00 

741531 
комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

741534 накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
742 Приходи од продаје добара и услуга 9.500.000,00 16.870.000,00 26.370.000,00 

742152 

приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета 

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

742156 
приходи од услуга боравка деце у предшколској 
установи 

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

742251 општинске административне таксе 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 
742253 накнада за уређивање грађевинског земљишта 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
742255 такса за озакоњење објеката општине 500.000,00 0,00 500.000,00 

742351 
приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације општина 

500.000,00 16.870.000,00 17.370.000,00 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 

743324 
Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 

743352 

приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје прописане 
актом скупштине општине, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

300.000,00 0,00 300.000,00 

744 
Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 

5.000.000,00 2.066.000,00 7.066.000,00 

744150 
текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 

      5.000.000,00 2.066.000,00 7.066.000,00 

745 Мешовити и неодређени приходи 5.373.000,00 600.000,00 5.973.000,00 

745150 
мешовити и неодређени приходи у корист 
општине 

5.373.000,00 600.000,00 5.973.000,00 

811 Примања од продаје непокретности  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

811100 Примања од продаје непокретности 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
823 Примања од продаје роба и услуга 0,00 505.000,00 505.000,00 

823100 Примања од продаје роба и услуга 0,00 505.000,00 505.000,00 

912 Примања од иностраног задуживања  100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 

912251 
Примања од задуживања од иностраних држава у 
корист нивоа општина 

100.000.000,00 0,00 98.286.000,00 

321 Неутрошена средства из претходне године 147.600.000,00 0,00 147.600.000,00 

321000 Пренета – неутрошена средства из 2015. 90.666.000,00 0,00 90.666.000,00 

321000 
Пренета – неутрошена средства из 2013. ЈП Воде 
Војводине 

56.934.000,00 0,00 56.934.000,00 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 943.808.000,00 72.435.000,00 1.016.243.000,00 

 

Члан 6. 
Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 6. 
 Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 
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Економска 
класифика-

ција 
О  П  И  С 

Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 
буџетских 
корисника 

Укупна средства 

1 2 3 4 5 

41 Расходи за запослене 97.485.000,00 7.923.000,00 105.408.000,00 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 74.212.000,00 6.230.000,00 80.442.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.118.000,00 1.198.000,00 16.316.000,00 
413 Накнаде у натури 766.000,00 80.000,00 846.000,00 

414 Социјална давања запосленима 3.089.000,00 355.000,00 3.444.000,00 

415 Накнаде трошкова за запослене 1.246.000,00 10.000,00 1.256.000,00 

416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

3.054.000,00 50.000,00 3.104.000,00 

42 Коришћење услуга и добара 104.938.000,00 15.924.000,00 120.862.000,00 

421 Стални трошкови 24.650.000,00 2.659.000,00 27.309.000,00 

422 Трошкови путовања 1.612.000,00 572.000,00 2.184.000,00 
423 Услуге по уговору 28.593.000,00 6.638.000,00 35.231.000,00 

424 Специјализоване услуге 25.522.000,00 1.485.000,00 27.007.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 9.897.000,00 1.517.000,00 11.414.000,00 
426 Материјал 14.664.000,00 3.053.000,00 17.717.000,00 

44 
Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
15.786.000,00 0,00  15.786.000,00 

441 Отплата домаћих камата 3.280.000,00 0,00  3.280.000,00 

444  Пратећи трошкови задуживања 12.506.000,00 0,00  12.506.000,00 

45 Субвенције 60.797.000,00 0,00  60.797.000,00 

451 
Субвенције јавним нефинансијским  
предузећима и организацијама 

60.797.000,00 0,00  60.797.000,00 

46 Донације, дотације и трансфери 112.123.000,00 14.723.000,00 126.846.000,00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 73.576.000,00 14.413.000,00 87.989.000,00 

464 
 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

19.645.000,00 0,00  19.645.000,00 

465  Остале дотације и трансфери  18.902.000,00 310.000,00 19.212.000,00 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 21.073.000,00 0,00  21.073.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21.073.000,00 0,00  21.073.000,00 
48 Остали расходи 35.851.000,00 1.223.000,00 37.074.000,00 

481 Дотације невладиним организацијама 28.428.000,00 0,00 28.428.000,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне 1.213.000,00 1.172.000,00 2.385.000,00 
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 1.750.000,00 48.000,00 1.798.000,00 

485 Накнада штете 4.460.000,00 3.000,00 4.463.000,00 

49 Резерве 1.214.000,00 0,00  1.214.000,00 

499 Средства резерве 1.214.000,00 0,00  1.214.000,00 
51 Основна средства 482.711.000,00 32.342.000,00 515.053.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти 456.167.000,00 27.707.000,00 483.874.000,00 
512 Машине и опрема 9.141.000,00 510.000,00 9.651.000,00 

513 Остале некретнине и опрема 8.141.000,00 4.000.000,00 12.141.000,00 

515 Нематеријална имовина 9.262.000,00 125.000,00 9.387.000,00 
52 Набавка робе 0,00 300.000,00 300.000,00 

523 Набавка робе 0,00  300.000,00 300.000,00 

61 Отплата главнице 12.000.000,00 0,00  12.000.000,00 

611 Отплата главнице 12.000.000,00 0,00  12.000.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 943.808.000,00 72.435.000,00 1.016.243.000,00 

 
Члан 7. 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
„Члан 7. 

 Расходи и издаци из члана 6. ове одлуке користице се за следеће програме: 
  
 

Назив програма Износ у динарима 

Локални развој и просторно планирање 19.525.000,00 
Комунална делатност 56.966.000,00 
Локални економски развој 63.180.000,00 
Развој туризма 3.508.000,00 
Развој пољопривреде 156.869.000,00 
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Заштита животне средине 11.397.000,00 
Путна инфраструктура 71.036.000,00 
Предшколско васпитање 33.123.000,00 
Основно образовање 58.987.000,00 
Средње образовање 7.741.000,00 
Социјална и дечја заштита 16.205.000,00 
Примарна здравствена заштита 19.645.000,00 
Развој културе 21.621.000,00 
Развој спорта и омладине 21.829.000,00 
Локална самоуправа 382.176.000,00 

 

Члан 8. 
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:  

„Члан 8. 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину исказују се у следећем 

прегледу: 
                                                                                                                                  у хиљадама динара 

Ек. 
Клас. 

Ред. 
број 

О п и с У 000 дин. 

511  А-1 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  2016. ГОДИНА (НАФТНА РЕНТА) 69.380 

 1. 
Радови на уређењу центра Турије, инвестиционо одржавање МЗ Турија, Јавна расвета 
и видео надзор 

7.200 

 2. 
Експроријација земљишта за изградњу пречистача  одпадних вода у Србобрану и 
приступног пута 

3.500 

 3. Реконтрукција водоводне мреже у Турији ул Вука Караџића и Бранка Радичевића 392 

 4. 
Крпљење ударних рупа и саобраћајна сигнализација у сва три насеља општине 
Србобран 

3.000 

 5. Проширење јавне расвете у сва три насеља општине Србобран 329 
 6. Изградња изливне грађевине на каналу ДТД у Србобрану 3.500 
 7. Израда пројекта базена општине Србобран  259 

 8. Изградња колектора  50.000 

` 9. 
Хидрантска мрежа са инсталацијом за дојаву пожара и ПП апарати за објекат 
Позориштанце Србобран 

1.200 

  А-2 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  2016. ГОДИНА (ЗАКУП ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ) 144.935 

 1. Одводњавање пољопривредног земљишта 19.000 
 2. Уређење атарских путева                                                                                           118.835 

 3. Уређење и опремање противградне службе  2.500 
 4. Уређење и опремање пољочуварске службе 1.000 
 5. Подизање ветрозаштитних појасева 2.000 
 6. Обележавање парцела 600 
 7. Студијски-истраживачки радови 1.000 
  А-3 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  2016. ГОДИНА (ДОНАЦИЈА И КРЕДИТ) 131.250 

 1. Изградња пречистача одпадних вода 131.250 

451  
А-4 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  2016. ГОДИНА (УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 

ВОЈВОДИНЕ И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ) 
21.829 

 1. Санација улица Поповача Венац и Банатска у Србобрану  9.279 
 2. Бушење, опремање и повезивање бунара 6.400 
 3. Реконструкција хидрофорске сале Надаљ 4.550 

 4. Опремање бунара на извориштима Вашариште, Турија и Надаљ 1.600 
511  Б КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2017. ГОДИНА  97.000 

 1.  Реконструкција водоводне мреже у Србобрану 20.000 

 2.  Реконструкција водоводне мреже у Турији 8.000 
 3.  Реконструкција водоводне мреже у Надаљу 8.000 
 4.  Изградња атмосферске канализације у Србобрану 32.000 

 5.  Изградња атмосферске канализације у Турији 6.000 
 6.  Изградња атмосферске канализације у Надаљу 2.000 
 7.  Изградња трафоа у индустријској зони Б и Ц 21.000 
  КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2018. ГОДИНА 97.000 

 1. Реконтрукција и изградња нових објеката на пијаци у Србобрану 15.000 
 2. Реконтрукција и санација дома културе у Србобрану 3.000 
 3. Реконтрукција и санација дома културе у Турији 10.000 
 4. Израда пројекта и изградња тротоара у сва три насељена места 6.000 

 5. 
Израда пројекта и изградња тротоара у улици Бардова, М. Црњанског и Србијанска у 
Србобрану 

21.000 

 6. Хоризонтална и вертикална сигнализација у сва три насељена места 10.000 

 7. 
Изградња коловоза у ул. Св. Милетића, Петра Драпшина, Партизанска и Првомајска у 
Надаљу 

25.000 

 8. Инвестиционо одржавање фасада на јавним објектима 7.000 
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II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9. 

 Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 
„Члан 9. 

Средства буџета у износу од 943.808.000,00 динара исказаних у колони 5, и средства и приходи из додатних 
активности директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 72.435.000,00 динара 
исказаних у колони 6, распоређују се по корисцима и то: 

- у хиљ. дин. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 0602  
ПР:15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
ПА:0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

3.481  3.481 

1  423 Накнаде одборницима и накнада председнику супштине 2.600  2.600 

1/1  441 Камата 10  10 

½  465 Остале текуће дотације по закону -  умањење зарада 120  120 

1/3  411 Плата и додаци Председника СО 633  633 

1/4  412 Социјални доприноси на терет послодавца 113  113 

1/6  414 Социјална давања запосленима 5  5 

 0602  ПРОЈЕКАТ 1: ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2016. 1.673  1.673 

1/5  416 Накнада члановима комисија  586  586 
2  421 Стални трошкови 1  1 
3  423 Услуге по уговору 1.044  1.044 
4  426 Материјал 42  42 

   
УКУПНО ГЛАВА 1.01.- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИЗ БУЏЕТА  

110 
5.154  5.154 

   ПР:15 ПА:0001 ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА    

5  481 Издаци финансирања редовног рада политичких странака 360  360 
5/1  481 Издаци финасирања кампање 192  192 

   
УКУПНО ГЛАВА 1.02. – ИЗДАЦИ ФИНАНСИРАЊА 
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ИЗ БУЏЕТА 110 

552  552 

   СВЕГА РАЗДЕО I: 5.706  5.706 

 0602  
ПР:15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
ПА:0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      

6  411 Плате и додаци запослених 5.944  5.944 
7  412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.191  1.191 
7/1  441 Камата 10  10 

7/2  414 Социјална давања запосленима 20  20 
8  465 Остале дотације и трансфери осталим ннивоима власти 788  788 
9  481 Остала удружења грађана – јавни позив 4.000  4.000 

9/1  481 
Дотације осталим удружењима грађана – ВСС Општине Србобран и 
СУБНОР 

120  120 

9/3  481 Дотације осталим удружењима грађана –Коњички клуб Вранац 300  300 

9/4  481 
Дотације осталим удружењима грађана –Полицијска станица, 
Црвени крст 

187  187 

9/5  481 
Дотације осталим удружењима грађана –Добровољно ватрогасно 
друштво 

70  70 

9/6  481 Дотације осталим удружењима грађана –Пикадо клуб „Стрелац“ 50  50 
9/7  481 Остала удружења грађана – Удружење пензионера Србобран 150  150 
9/8  481 Женски кошаркашки клуб Србобран  200  200 

9/9  481 
Остала удружења грађана –Помоћ млдб Војиновић Милени за 
рехаб.опоравак 

55  55 

9/10  481 ОШ „Ј.Ј. Змај“  200  200 
9/11  481 Кинолошко друштво Турија 100  100 
10  481 Дотације верским заједницама 900  900 

   
УКУПНО ГЛАВА 2.01.- ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИЗ БУЏЕТА  
110 

14.285  14.285 

   СВЕГА РАЗДЕО II : 14.285  14.285 

 0602  
ПР:15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

ПА:0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
   

    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    



стр.бр.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН        __         24.11.2016.  Број   19 
 

 

 

301 

11  423 Услуге по уговору       3.123  3.123 

11/
1 

 441 Камата 10  10 

12  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 312  312 
   УКУПНО ГЛАВА 3.01.- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ИЗ БУЏЕТА  110 3.445  3.445 
   СВЕГА РАЗДЕО III : 3.445  3.445 

 0602  
ПР:15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                              

ПА:0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

   

12/
1 

 411 Плате и додаци запослених 1.891  1.891 

12/
2 

 412 Социјални доприноси на терет послодавца 394  394 

12/
3 

 414 Отпремнине за запослене и социјална давања 69  69 

12/
4 

 421 Стални трошкови          500           500 

12/
5 

 426 Материјал 200  200 

12/
6 

 465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 228  228 

   
УКУПНО ГЛАВА 4.01. – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 
СРБОБРАН ИЗ БУЏЕТА 330 

3.282  3.282 

   СВЕГА РАЗДЕО IV: 3.282  3.282 

 0602  
ПР:15 ПА:0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

   

13  411 Плате и додаци запослених 31.893  31.893 

14  412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.991  6.991 
15  413 Накнаде у натури 100  100 
16  414 Отпремнине за запослене 1.196  1.196 
16/
1 

 414 Социјална давања запосленима 700  700 

17  415 Накнада за превоз на посао и са посла 600  600 

18  416 Јубиларне награде 186  186 
18/
1 

 416 Накнаде члановима комисија који су у радном односу у ОУ 1.000  1.000 

19  421 Стални трошкови 9.000  9.000 
20  422 Трошкови службеног путовања запослених 464  464 
21  423 Услуге по уговору 12.676  12.676 

22  423 Технички преглед објеката у јавној својини 200 500 700 
22/
1 

 423 Комисија за попис незаконито изграђених објеката 600  600 

22/
2 

 416 
Накнаде члановима Комисија за попис незаконито изграђених 
објеката који су у радном односу у ОУ 

400  400 

23  424 Специјализоване услуге 8.050  8.050 
24  424 Специјализоване услуге – рушење објеката  1.880  1.880 
25  424 Дератизација и дезинфекција зграде општине Србобран 100  100 
26  424 Специјализоване услуге – чланарине РРА Бачка, СКГО и НАЛЕД 2.000  2.000 
26/
1 

 424 Израда и имплементација софтвера MY PROJECT 300  300 

26/
2 

 424 Специјализоване услуге  120  120 

27  424 
Израда мера техинчке заштите инвестиционог одржавања фасада 
објеката 

400  400 

28  424 Организовање археолошких радионица    

29  424 
Израда ЛАП-ова за Страгегију развоја општине Србобран 2014-
2020 

100  100 

30  424 Чиповање и вакцинација паса    
30/
1 

 424 Испомоћ пољочуварској служби 100  100 

30/
2 

 424 Превоз и смештај стоке у поступку извршења 100  100 

31  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 3.300  3.300 
31/
1 

 425 
 Електроинсталатерски радови на замени дотрајалих рачунарских 
мрежних каблова   

500  500 

32  426 Материјал 6.112  6.112 
33  426 Набавка садница за пошумљавање    
33/
1 

 451 Субвенције грађанима за градски и приградски превоз 60  60 

34  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 3.888  3.888 
34/  465 Повраћај неутрошених средстава за рециклажно двориште 780  780 
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35  472 Накнада за инвалидност 369  369 
36  472 Накнаде из буџета за путне трошкове ученика средњих школа 7.000  7.000 
37  472 Пакетићи за новорођенчад 1.500  1.500 
38  472 Стипендије за  студенте (без једнократних помоћи) 4.050  4.050 
38/
1 

 472 Једнократна помоћ за санирање последица пожара 1.070  1.070 

38/
2 

 472 Једнократна помоћ за санирање последица пожара 110  110 

38/
3 

 472 Једнократна помоћ за санирање последица пожара 417  417 

38/
4 

 472 Једнократна помоћ за лечење 35  35 

39  481 Дотације осталим непрофитним институцијама 332  332 
39/
1 

 481 Дотације осталим непрофитним институцијама- Гавански Тамара 30  30 

39/
2 

 481 
Дотације осталим непрофитним институцијама-Рукометни Клуб 
Србобран 

100  100 

39/
3 

 481 
Дотације осталим непрофитним институцијама-Коњички Клуб 
Вранац Србобран 

100  100 

39/
4 

 472 Једнократна помоћ-Шарлак Естер Србобран 112  112 

39/
5 

 481 
Дотације осталим непрофитним институцијама-Арањ Јанош 
Србобран 

276  276 

40  482 Порези, обавезне таксе 422  422 

40/
1 

 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150  150 

41  485 Накнада штете нанете од стране државних органа 2.600  2.600 
42  499 Резерве буџета 1.214  1.214 
43  511 Санација и рекултивација сметлишта у Надаљу    
44  511 Изградња прихватилишта за псе луталице    

45  511 Бициклистичка стаза Бељанска бара    
46  511 Реконтрукција стадиона у Шумици у Србобрану    

46/
1 

 511 
Доградња хидрантске мреже и изградња хидроцела за повећање 
притиска у поступку легализације  у улици Филипа Вишњића и 
електрични прикључак Радио Србобран 

400  400 

46/
2 

 511 Реконтрукција јавне расвете – ЛЕД освтљење и трошкови надзора 513  513 

46/
3 

 511 
Изградња трибина са надстрешницом и пешачком стазом на ФК у 
Надаљу  

2.906  2.906 

46/
4 

 511 
Изградња атмосферске канализације са бетонским каналетама у 
улици Бардова у делу од ул. Соње Маринковић до улице Политова 

595  595 

46/
5 

 511 
Извођење радова за нивелисање атмосферског канала у ул. Вука 
Караџића од броја 1 до улице Соње Маринковић 

137  137 

46/
6 

 511 Санација крова спортске хале у Србобрану  400  400 

46/
7 

 511 Реконтрукција канцеларија у дворишном делу ( буџет и финансије)  3.700  3.700 

46/
8 

 511 Реконтрукција ходника горњег дела зграде Трг Слободе 2 (подова)    

46/
9 

 511 
Инвестиционо одржавање атмосферске канализације у Србобрану, 
у улици Бардова и Вука Караџића 

313  313 

46/
10 

 511 
Извођење радова против пожарна заштита на објекту 
Позориштанце  

   

46/
11 

 511 
Инвестиционо одржавање канделабера у ул. Светог Саве у 
Србобрану 

104  104 

46/
12 

 511 Инвестиционо одржавање крова на делу зграде Трга Слободе 4 994  994 

46/
13 

 511 
Изградња сплава код моста на каналу ДТД у Турији и наутичко 
привезиште – пристан  

500  500 

46/
14 

 511 Изградња оградног зида библиотеке у Турији  370  370 

46/
15 

 511 
Изградња расвете спортског игралишта ош „Жарко Зрењанин Уча“ 
Надаљ  

900  900 

46/
16 

 511 Изградња пречистача одпадних вода  131.250  131.250 

46/
17 

 511 Инвестиционо одржавање објеката МЗ Надаљ    

46/
18 

 511 Куповина сувласничког дела непокретноти у Карађорђевој 19 650  650 

46/
19 

 511 Реконструкција пословног простора у ул Његошева 81  81 
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46/
20 

 511 
Санирање фасадне облоге забатног зида на објекту Општинске 
управе 

223  223 

46/
21 

 511 Изградња два аутобуска стајалишта-Покрајински Секретаријат 1.400  1.400 

46/
22 

 511 Изградња трафо станице на Тргу Републике 5.000  5.000 

46/
23 

 481 
Реконструкција тоалета у порти Српске православне цркве у 
Србобрану 

1.200  1.200 

46/
24 

 511 
Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Саве и Миладина 
Јоцића у Турији (80%Покрајински Секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду  и шумарство) 

9.904  9.904 

46/
25 

 511 Реконструкција ограде на мосту код Турије 2.155  2.155 

46/
26 

 511 Осветљење на мосту у Турији 1.150  1.150 

47  512 Набавка опреме 2.514  2.514 
47/
1 

 512 Набавка опреме 150  150 

47/
2 

 512 Набавка аутомобила 1.500  1.500 

47/
3 

 512 Набавка возила 1.200  1.200 

47/
4 

 512 Набавка видео надзора за ОШ Турија, центар, раскрсница 1.800  1.800 

48  513 ПДР за пут у викенд зони Надаљ 1.000  1.000 
49  513 ПДР за рециклажно двориште    
50  513 Пројекат санације сметлишта у Надаљу  500  500 

51  513 Измена и допуна просторног плана општине Србобран 1.500  1.500 
51/
1 

 513 Израда пројекта за колектор пречистача деоницe 1 и 2 478  478 

52  513 Измена и допуна  плана генералне регулације насеља Србобран 1.500  1.500 
53  513 Израда пројекат енергетске ефикасности јавних објеката 350  350 
54  513 Израда ПДР за део радне зоне уз државни пут другог реда 353  353 
55  513 Израда стратешке процене утицаја за просторни план 500  500 

55/
1 

 513 
Пројекат извођења система за евакуацију и пречистач одпадних 
вода 

478  478 

55/
2 

 513 Израда пројекта проширења пута од улаза до центра Турије 462  462 

55/
3 

 513 
Прилагођавање пројекта техничке регулације саобраћаја на 
територији општине Србобран  

   

55/
4 

 513 Пројекат државних путева кроз насеља општине Србобран 480  480 

55/
5 

 513 
Израда пројекта улица  Филипа Вишњића, део Дожа Ђерђа, 
Кривајска, Мађарска, Ресавска, 1848, 19. Октобра, Јанка Катића и 
Димитрија Туцовића 

   

55/
6 

 513 Израда пројекта рушења објеката 280  280 

56  515 Софтвер за потреба одељења за урбанизам – евиденција имовине 400  400 
56/
1 

 515 Софтвер за пољочуварску службу  395  395 

56/
2 

 515 Софтвер за Одељење за привреду, буџет и финансије 200  200 

56/
3 

 515 Софтвер за рад ЛС 6.000  6.000 

56/
4 

 515 Измена пројекта Дома културе Турија 600  600 

56/
5 

 515 
Израда пројеекта атарског пута у дужини 630м парцела бр. 12280 
и отресишта 8 комада 

588  588 

56/
7 

 515 
Израда пројекта отварање улице ЈЈЗмај и пројекат пешачкогелаза 
код моста у Србобрану каналу ДТД 

588  588 

   УКУПНО ГЛАВА 5.01.–ОПШТИНСКА УПРАВА ИЗ БУЏЕТА  130 302.344 500 302.844 

 0602  ПР:15  ПА:0001 РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА    

57  485 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода 

500  500 

58  485 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода-Добровољно ватрогасно друштво 

360  360 

   УКУПНО ГЛАВА 5.02. – РЕЗЕРВЕ БУЏЕТА  110 860  860 

 0602  
ПР:15  ПА:0001 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И 

БАНКАРСКИХ УСЛУГА 
   

59  421 Трошкови платног промета и банкарских услуга 500  500 

   
УКУПНО ГЛАВА 5.03. – ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 
КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ ИЗ БУЏЕТА  410 

500  500 
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 0602  ПР:15 ПА:0002  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

   Месна заједница Србобран– ПР: 15 ПА:0002 4.900 4.110 9.010 

60  411 Плате и додаци запослених 1.588  1.588 
61  412 Социјални доприноси на терет послодавца 287  287 
62  414 Отпремнине за запослене 58  58 
63  421 Стални трошкови 463 80 543 

64  423 Услуге по уговору 391  391 
65  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 15  15 
66  426 Материјал 150  150 
67  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти (Републици) 188  188 
68  483 Новчане казне по решењу судова 1.500  1.500 
68/
1 

 512 Набавка опреме  30 30 

69  513 Трошкови радова по конкурсима 260 4.000 4.260 
 0602  ПРОЈЕКАТ 1: Србобранска бразда  450 10 460 

70  423 Услуге по уговору 361 10 371 
71  426 Материјал 89  89 
 0602  ПРОЈЕКАТ 2: Избор најуређенијег места у општини Србобран  15 15 

72  423 Услуге по уговору  15 15 

 0602  
ПРОЈЕКАТ 3: Едукација пољопривредника са посетама 
дорадним центрима 

30  30 

73  423 Услуге по уговору 30  30 
   МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН УКУПНО: 5.380 4.135 9.515 

 0602  Месна заједница Турија – ПР: 15 ПА:0002 2.263 1.200 3.463 

74  411 Плате и додаци запослених 690  690 
75  412 Социјални доприноси на терет послодавца 123  123 
76  414 Отпремнине за запослене 25  25 
77  421 Стални трошкови 811 15 826 
77/
1 

 421 Стални трошкови – директно добављачима 77  77 

78  423 Услуге по уговору 211 260 471 
79  424 Специјализоване услуге  190 190 
80  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме  15 15 
81  426 Материјал 95 120 215 
82  511 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти  600 600 

83  465 Инвестиционо одржавање зграда и опреме 81  81 
83/
1 

 512 Набавка опреме 150  150 

 0602  ПРОЈЕКАТ 1: Реконструкција водоводне мреже 5.000  5.000 

84  511 Реконструкција водоводне мреже (20% + ПДВ) 5.000  5.000 

 0602  
ПРОЈЕКАТ 2: Изградња и реконтрукција атмосферске 

канализације 
   

85  511 Изградња и реконструкција атмосферске канализације     

 0602  
ПРОЈЕКАТ 3: Одржавање зграде МЗ Турија и постављање 
видео надзора на згради и око зграде МЗ 

   

86  511 Одржавање зграде МЗ Турија и постављање видео надзора     
   МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТУРИЈА УКУПНО: 7.263 1.200 8.463 

 0602  Месна заједница Надаљ – ПР:15 ПА:0002 1.864 74 1.938 

87  411 Плате и додаци запослених 726  726 

88  412 Социјални доприноси на терет послодавца 133  133 
89  414 Отпремнине за запослене 27  27 
90  416 Јубиларне награде 60  60 
91  421 Стални трошкови 390 3 393 
91/
1 

 423 Услуге по уговору  10 10 

91/
2 

 425 Намештај 42  42 

92  511 Инвестиционо одржавање зграда и опреме 400  400 
93  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 86  86 
93/
1 

 465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти  61 61 

 0602  ПРОЈЕКАТ 1 : Уређење и одржавање зеленила    

94  423 Услуге по уговору    
   МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ УКУПНО:  1.864 74 1.938 

   
УКУПНО ГЛАВА 5.04. – ТРАНСФЕРИ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
ИЗ БУЏЕТА  160 

14.507 5.409 19.916 

 0602  ПР:15 ПА:0003 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ     

95  441 Отплата домаћих камата 2.500  2.500 

95/
1 

 444 Пратећи трошкови задуживања 12.500  12.500 

96  611 Отплата главнице 12.000  12.000 
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УКУНО ГЛАВА 5.05 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ ИЗ 
БУЏЕТА 110 

27.000  27.000 

 0602  ПР:15 ПА:0006 –ИНФРОМИСАЊЕ     

103  423 Услуге по уговору 300  300 
104  424 Услуге информисања 2.000  2.000 
   УКУПНО ГЛАВА  5.06 – ИНФОРМИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА 840 2.300  2.300 

       

 0602  ПР:15 ПА:0007 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 600  600 

105  423 Услуге по уговору 400  400 
106  425 Текућа поправка и одржавање зграда и опреме 200  200 
 0602  ПР:15 ПА:0008 – ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА    

107  465 Локални акциони план за образовање рома 2.105  2.105 

108  481 Подршка интеграцији рома (УГ „РОМ“) – Циганске ватре 350  350 
109  481 Удружење рома „8. Април Србобран“ 300  300 
110  481 Финансирање Националних Савета 100  100 
111  465 ЛАП за избегла и расељена лица 701  701 
111
/1 

 465 
ЛАП за избегла и расељена лица-средства Комесаријата за 
избеглице 

3.791  3.791 

   
УКУПНО ГЛАВА  5.08   -ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

ИЗ БУЏЕТА 130 
7.347  7.347 

 2003  ПР:10 ПА:0001 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  230  230 

112  472 
Накнаде из буџета за спортске стипендије и стипендије у области 
науке и уметности 

230  230 

 2003  
ПР:10 ПА:0001 Гимназија  и  Економска школа „Светозар 
Милетић“ Србобран   

7.481  7.481 

113  463 Трансфери осталим нивоима власти 7.481  7.481 

   - Накнаде у натури 734  734 

   - Градски превоз  наставника  100  100 
   - Градски превоз наставника 2013. – 2015. 311  311 
   - Социјална давања запосленима 70  70 
   - Накнаде трошкова за запослене 460  460 
   - Јубиларне награде запосленима 241  241 
   -Стални трошкови 4.212  4.212 
   - Трошкови путовања 59  59 
   - Услуге по уговору 206  206 
   - Специјализоване услуге  120  120 
   - Текуће поправке и одржавање зграда и опреме 327  327 

   - Материјал 459  459 
   - Порези, обавезне таксе 20  20 
   - Набавка опреме 146  146 
   - Нематеријална имовина  16  16 
 2003  ПРОЈЕКАТ 1: ПРОБУДИ СЕ САЧУВАЈ ПЛАНЕТУ 30  30 

114  463 Трансфери осталим нивоима власти 30  30 
 2003  ПРОЈЕКАТ 2: Уређење ентеријера школе – замена прозора  786 786 

115  463 Трансфери осталим нивоима власти 0 786 786 

   
Гимназија  и  Економска школа „Светозар Милетић“ 
Србобран  УКУПНО: 

7.511 786 8.297 

 2002  ПР:9 ПА:0001 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  2.250  2.250 

116  472 Заједнички трошкови 1.350  1.350 

117  472 Путни трошкови ученика специјалних одељења 900  900 

   

ПРОЈЕКАТ 1: КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА 
ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

1.870  1.870 

118  422 Трошкови путовања 630  630 
119  423 Услуге по уговору 1.140  1.140 
120  426 Материјал 100  100 

 2002  ПР:9 ПА:0001 Основна школа «Вук Караџић» Србобран  17.880 4.000 21.880 

121  463 Трансфери осталим нивоима власти 17.580 4.000 21.580 
   - Накнаде у натури 1.050  1.050 
   - Градски превоз  наставника  250  250 
   - Градски превоз наставника 2013-2015 550  550 

   - Социјална давања запосленима 200  200 
   - Накнаде трошкова за запослене 650  650 
   - Јубиларне награде запосленима 600  600 
   - Стални трошкови 7.600  7.600 
   - Стални трошкови ранијих година  800  800 

   - Трошкови путовања 200  200 
   - Услуге по уговору 1.200  1.200 
   - Специјализоване услуге  30  30 
   - Текуће поправке и одржавање зграда и опреме 800  800 
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   - Материјал 1.300  1.300 

   - Остале дотације и трансфери (тужба)    
   - Порези, обавезне таксе 100  100 
   - Набавка опреме 1.500  1.500 
   - Ужина 750  750 

121
/1 

 463 Ужина за децу ромске националности 300  300 

   
ПРОЈЕКАТ 1: Организације манифестација, приредби, 
сусрета и гостовања ученика  

90  90 

122  463 Трансфери осталим нивоима власти 90  90 
   Основна школа «Вук Караџић» Србобран УКУПНО: 17.970 4.000 21.970 

 2002  
ПР:9 ПА:0001 Основна школа «Јован Јовановић Змај» 
Србобран  

20.018 5.527 25.545 

123  463 Трансфери осталим нивоима власти 19.803 5.527 25.330 

   - Накнаде у натури 1.500  1.500 
   - Градски превоз  наставника  300  300 
   - Градски превоз наставника 2013-2015 864  864 
   - Социјална давања запосленима 180  180 
   - Накнаде трошкова за запослене 550  550 
   - Јубиларне награде запосленима 650  650 
   - Стални трошкови 7.577  7.577 
   - Трошкови путовања 400  400 
   - Услуге по уговору 1.250  1.250 
   - Специјализоване услуге  52  52 
   - Текуће поправке и одржавање зграда и опреме 2.465  2.465 

   - Материјал 1.270  1.270 
   - Накнаде за социјалну заштиту из буџета  25  25 
   - Порези, обавезне таксе 20  20 

   
- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа 

300  300 

   - Набавка опреме 700  700 
   - Остале некретнине и опрема  700  700 
   - Ужина 1.000  1.000 

123
/1 

 463 Ужина за децу ромске националности 215  215 

   
Основна школа « Јован Јовановић Змај » Србобран  
УКУПНО: 

20.018 5.527 25.545 

 2002  ПР:9 ПА:0001 Основна школа «Петар Драпшин» Турија  10.369 2.100 12.469 

124  463 Трансфери осталим нивоима власти 10.340 2.100 12.440 
   - Накнаде у натури 708  708 
   - Градски превоз  наставника  370  370 
   - Социјална давања запосленима 30  30 
   - Накнаде трошкова за запослене 1.112  1.112 

   - Јубиларне награде запосленима 355  355 
   - Стални трошкови 3.670  3.670 
   - Трошкови путовања 239  239 
   - Услуге по уговору 377  377 
   - Специјализоване услуге  179  179 
   - Текуће поправке и одржавање зграда и опреме 1.505  1.505 

   - Рачунарска опрема  200  200 
   - Материјал 760  760 
   - Камата 20  20 
   - Порези, обавезне таксе 15  15 
   - Новчане казне и пенали по решењу судова 50  50 

   - Накнада штете услед елементарних непогода  500  500 
   - Ужина  250  250 

124
/1 

 463 Ужина за децу ромске националности 29  29 

   Основна школа «Петар Драпшин» Турија УКУПНО: 10.369 2.100 12.469 

 2002  
ПР:9 ПА:0001 Основна школа «Жарко Зрењанина Уча» 
Надаљ  

6.510 2.000 8.510 

125  463 Трансфери осталим нивоима власти 6.386 2.000 8.386 
   - Накнаде у натури 950  950 
   - Градски превоз  наставника  530  530 
   - Накнаде трошкова за запослене 300  300 
   - Јубиларне награде запосленима 600  600 
   -Стални трошкови 1.540  1.540 
   - Трошкови путовања 105  105 
   - Услуге по уговору 761  761 
   - Специјализоване услуге  10  10 
   - Текуће поправке и одржавање зграда и опреме 940  940 
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   - Материјал 450  450 

   - Ужина 200  200 
125
/1 

 463 Ужина за децу ромске националности 99  99 

   Основна школа «Жарко Зрењанина Уча» Надаљ УКУПНО: 6.510 2.000 8.510 

   
УКУПНО ГЛАВА 5.10.–ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ БУЏЕТА  
912 

58.987 13.627 72.614 

 2001  
ПР: 8 ПА: 00001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ  ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА 

   

   
Установа за предшколско васпитање и образовање 
«Радост»  

33.123 10.966 44.089 

126  411 Плате и додаци запослених 18.840  18.840 
127  412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.570  3.570 
128  413 Накнаде у натури 340 80 420 
129  414 Отпремнине за запослене 420  420 

130  415 Накнада за превоз на посао и са посла 40 10 50 
131  416 Јубиларне награде 180  180 
132  421 Стални трошкови 2.990 409 3.399 
133  421 Закуп пословног простора 10  10 
134  422 Трошкови службеног путовања 55 241 296 

135  423 Услуге по уговору 450 533 983 
136  424 Специјализоване услуге 225 341 566 
137  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 516 364 880 
138  426 Материјал 2.908 2.415 5.323 
139  444 Новчане казне  6  6 
140  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 1.445  1.445 

141  472 Накнаде из буџета за децу и породицу – треће и четврто дете 200  200 
141
/1 

 472 Ужина 500  500 

141
/2 

 463 Ужина за децу ромске националности 50  50 

142  482 Порези, обавезне таксе 38 20 58 
143  411 Средства за четворочасовни програм  4.075 4.075 

144  412 Средства за четворочасовни програм  833 833 
144
/1 

 511 Инвестиционо одржавање зграда и опреме  1.195 1.195 

145  512 Набавка опреме 340 450 790 

   
УКУПНО ГЛАВА 5.11 .–ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ 

БУЏЕТА  911 
33.123 10.966 44.089 

 1201  ПР:13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

 1201  
ПР:13 ПА:0001 Функционисање локалних уставнова културе 
– Дом културе «Србобран»  Србобран  

9.469 234 9.703 

146  411 Плате и додаци запослених 2.787  2.787 
147  412 Социјални доприноси на терет послодавца 545  545 
148  413 Накнаде у натури 60  60 
149  414 Отпремнине за запослене 103  103 

150  415 Накнада за превоз на посао и са посла 10             10 
151  416 Јубиларне награде 100  100 
152  421 Стални трошкови 1.300 24 1.324 
153  422 Трошкови службеног путовања 100 50 150 
154  423 Услуге по уговору 580 10 590 
155  424 Услуге културе  2.000 80 2.080 
156  424 Специализоване услуге 324  324 
157  425 Текуће поправке и одржавање 511 20 531 
158  426 Материјал 400 20 420 
159  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 333  333 
160  482 Порези, обавезне таксе 16  16 

161  512 Набавка опреме 300 30 330 

 1201  
ПР:13 ПА:0002 Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву – Дом културе «Србобран»  Србобран  

2.000  2.000 

162  481 Дотација КУД-има 2.000  2.000 
   ПРОЈЕКАТ 1: ЛЕНКИН ПРСТЕН 400 260 660 

163  423 Услуге по уговору 400  400 

164  424 Специјализоване услуге  200 200 
165  426 Материјал  60 60 
 1201  ПРОЈЕКАТ 2: ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ  600 600 

166  425 Текућа поправка и одржавање зграда и опреме  600 600 
   ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН УКУПНО: 11.869 1.094 12.963 

 1201  
ПР:13 ПА:0001  Функционисање локалних уставнова 
културе – Народна библиотека Србобран  

9.152 127 9.279 

167  411 Плате и додаци запослених 3.734  3.734 
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168  412 Социјални доприноси на терет послодавца 747  747 

169  413 Накнаде у натури 120  120 
170  414 Отпремнине за запослене 138  138 
171  415 Накнада за превоз на посао и са посла 20  20 
172  416 Јубиларне награде 200  200 
173  421 Стални трошкови 2.200 25 2.225 

174  422 Трошкови службеног путовања 59 40 99 
175  423 Услуге информисања – издавачка делатност 202  202 
176  424 Услуге културе – манифестације 76 22 98 
177  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 251  251 
178  426 Материјал 342  342 
179  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 448  448 
180  482 Порези, обавезне таксе 7  7 
181  512 Набавка опреме 117  117 
182  515 Остала основна средства –набавка књига 491 40 531 
 1201  ПРОЈЕКАТ 1: Набавка књига  85 85 

182
/1 

 515 Набавка књига   85 85 

   НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УКУПНО: 9.152 212 9.364 

       

 1201  
ПР:13 ПА:0001 – Функционисање локалних уставнова 
културе Историјски архив Сента 

600  600 

182
/2 

 421 Стални трошкови и опремање 600  600 

   УКУПНО ГЛАВА 5.12. – КУЛТУРА  ИЗ БУЏЕТА  820 21.621 1.306 22.927 

 1502  
ПР:4 ПА: 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА – 
СУТОМОРЕ 

2.148 10.455 12.603 

183  421 Стални трошкови  30 2.128 2.158 
184  422 Трошкови службеног путовања  256 256 
185  423 Услуге по уговору 1.438 5.260 6.698 
186  424 Специјализоване услуге   652 652  
187  425 Текуће поправке и одржавање зграда и опреме  518 518 
188  426 Материјал  438 438 
189  482 Порези, обавезне таксе 680 1.152 1.832 
190  483 Новчане казне и пенали по решењу суда  48 48 
190
/1 

 485 Накнада штете нанете од стране државних органа  3 3 

 1502  ПР:4 ПА:0002 Промоција туризма општине Србобран 1.360  1.360 

191  422 Трошкови службеног путовања 224  224 
192  423 Услуге по уговору 86  86 
193  424 Специјализоване услуге 450  450 
194  426 Материјал 600  600 
 1301  ПР:14 Центар за физичку културу, рекреацију и туризам    

   
ПР:14 ПА:0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

9.000  9.000 

194
/1 

 481 Дотација спортским удружењима 9.000  9.000 

 1301  
ПР:14 ПА:0002  Подршка предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој култури 

12.744 3.474 16.218 

195  411 Плате и додаци запослених 1.317 2.155 3.472 

196  412 Социјални доприноси на терет послодавца 258 365 623 
197  413 Накнаде у натури 20  20 
198  414 Отпремнине за запослене 49 355 404 
199  415 Накнада за превoз на посао и са посла 60  60 
200  416 Јубиларне награде  50 50 
201  421 Стални трошкови 4.060  4.060 

202  423 Услуге по уговору 40  40 
203  424  Специализоване услуге  2.605  2.605 
203
/1 

 424 Клизалиште 2.000  2.000 

204  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 893  893 
205  426 Материјал 484  484 

205
/1 

 441 Отплата домаћих камата 750  750 

206  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 158 249 407 
207  512 Набавка опреме 50  50 
208  523 Набавка робе за бифе  300 300 
 1301  ПРОЈЕКАТ 1: Спортско дружење предшколаца 15  15 

209  423 Услуге по уговору 3  3 
210  424 Специјализоване услуге 10  10 
211  426 Материјал 2  2 



стр.бр.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН        __         24.11.2016.  Број   19 
 

 

 

309 

 1301  ПРОЈЕКАТ 2 : Дечија недеља -  спортски дан 15  15 

212  423 Услуге по уговору 3  3 
213  424 Специјализоване услуге 10  10 
214  426 Материјал 2  2 

 1301  
ПРОЈЕКАТ 3: Спортска олимпијада за ученике од 1-4 

разреда основних школа 
20  20 

215  423 Услуге по уговору 5  5 

216  424 Специјализоване услуге 10  10 
217  426 Материјал 5  5 
 1301  ПРОЈЕКАТ 4: Уличне трке 35  35 

218  423 Услуге по уговору 10  10 
219  424 Специјализоване услуге 20  20 

220  426 Материјал 5  5 

   
УКУПНО ГЛАВА 5.13. – РАЗВОЈ ТУРИЗМА, СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ ИЗ БУЏЕТА  810 

25.337 13.929 39.266 

 0901  ПР:11 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА     

 0901  
ПР:11 ПА:0001- Социјалне помоћи – Центар за социјални 
рад општине Србобран  

7.507  7.507 

221  463 Трансфери осталим нивоима власти 2.066  2.066 
222  463 Остале накнаде из буџета-Народна кухиња 1.500  1.500 
223  463 Накнаде за трошкове сахрана 1.050  1.050 
224  463 Једнократне помоћи 2.891  2.891 
 0901  ПР:11 ПА:0002 – ПРИХВАТНА СТАНИЦА  256  256 

225  463 Трансфери осталим нивоима власти 176  176 
226  463 Накнаде из буџета за становање и живот 80  80 

 0901  
ПР:11 ПА:0004 – САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-
ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ  

1.765  1.765 

227  463 Трансфери осталим нивоима власти 1.765  1.765 

 0901  
ПРОЈЕКАТ 1: Помоћ у кући старијим лицима у сеоским 
заједницама (Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и соц. Питања) 

         629                  629 

228  463 Трансфери осталим нивоима власти 629  629 

 0901  
ПРОЈЕКАТ 2: Оснаживање жена које су претрпеле насиље у 
породици 

422  422 

229  463 Трансфери осталим нивоима власти 422  422 
 0901  ПРОЈЕКАТ 3: Збрињавање старијих суграђана 379  379 

230  463 Трансфери осталим нивоима власти 379  379 

 0901  
ПРОЈЕКАТ 4: Саветодавно терапијске и социјално 

едукативне услуге(Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и соц. Питања) 

171  171 

231  463 Трансфери осталим нивоима власти 171  171 
   Центар за социјални рад -  УКУПНО: 11.129  11.129 

 0901  ПР:11 ПА:0005  Активност Црвеног Крста 500  500 

232  481 Дотације невладиним организацијама 500  500 

 0901  
ПРОЈЕКАТ 5: Дневни боравак особа са инвалидитетом у 
општини Србобран 

2.675  2.675 

233  472 Накнаде за социјалну заштиту 2.145  2.145 

233
/1 

 465 
АПВ – дневни боравак особа са инвалидитетом у општини 
Србобран 

530  530 

   
ПРОЈЕКАТ 6: Додатна подршка деци и ученицима у општини 
Србобран у складу са мишљењем интересорне комисије 

816  816 

233
/2 

 415 Путни трошкови 126  126 

233
/3 

 423 Услуге по уговору 670  670 

233
/4 

 512 Опрема  20  20 

 0901  ПРОЈЕКАТ 7: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 1.085  1.085 

233
/5 

 472 
Накнаде за социјалну заштиту(Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и соц. Питања)-конкурс 

1.085  1.085 

   МНРО БИСЕР – УКУПНО:  4.576  4.576 

 
 

  
УКУПНО ГЛАВА 5.14.– СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ИЗ 
БУЏЕТА  070 

16.205  16.205 

   РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

   ЈП «Дирекција за урбанизам и изградњу»     

 1101  
ПР: 1 ПА:0001 – Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање   

10.671  10.671 

234  411 Плате и додаци запослених 2.175  2.175 
235  412 Социјални доприноси на терет послодавца 400  400 
236  413 Накнаде у натури 63  63 

237  414 Социјална давања запосленима 90  90 
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238  414 Отпремнина за запослене 77  77 

239  415 Накнада за превoз на посао и са посла 216  216 
240  416 Јубиларне награде 171  171 
241  421 Стални трошкови 859  859 
242  422 Трошкови службеног путовања 40  40 
243  423 Услуге по уговору 815  815 

244  424 Специјализоване услуге 2.005  2.005 
245  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 991  991 
246  426 Материјал 1.354  1.354 
247  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 220  220 
248  482 Порези, обавезне таксе 25  25 
249  483 Новчане казне и пенали по решењу судоба 50  50 
250  485 Накнада штете нанете од стране државних органа 500  500 
250
/1 

 511 
ПДВ за реконтрукцију водоводне мреже у улици Вука Караџића и 
Бранка Радичевића у Турији  

   

250
/2 

 511 Израда надсрешице на аутобуском сатајалишту раскрсница Надаљ    

250
/3 

 511 
Надзор на санацији коловоза општине Србобран у ул. 
Пролетерска, Призренска, Лазе Костића и Ј.Ј. Змај  

120  120 

251  512 Набавка опреме 500  500 
 1101  ПР:1 ПА:0002 – Уређивање грађевинског земљишта  8.619  8.619 

252  411 Плате и додаци запослених 1.994  1.994 
253  412 Социјални доприноси на терет послодавца 366  366 
254  413 Накнаде у натури 63  63 
255  414 Социјална давања запосленима 35  35 

256  414 Отпремнине 77  77 
257  415 Накнада за превoз на посао и са посла 174  174 
258  416 Јубиларне награде 171  171 
259  421 Стални трошкови 859  859 
260  422 Трошкови службеног путовања 40  40 

261  423 Услуге по уговору 815  815 
262  451 Специјализоване услуге 1.005  1.005 
263  425 Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 991  991 
264  426 Материјал 754  754 
265  465 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 200  200 

266  482 Порези, обавезне таксе 25  25 
267  483 Новчане казне и пенали по решењу судоба 50  50 
268  485 Накнада штете нанете од стране државних органа 500  500 
269  512 Набавка опреме 500  500 
 0601  ПР:2 ПА:0002 – Управљање одпадним водама  3.674  3.674 

270  451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 500  500 

270
/1 

 511 АПВ –капитално одржавање водовода у Турији  2.782  2.782 

270
/2 

 511 Додатни радови на изградњи водовода Турија 392  392 

 0601  ПР:2 ПА:0008 – Јавна хигијена  5.688  5.688 

271  451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 5.688  5.688 
 0601  ПР:2 ПА:0009 – Уређење и одржавање зеленила  6.742  6.742 

272  451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 6.742  6.742 
 0601  ПР:2 ПА:0010 – ЈАВНА РАСВЕТА   16.901  16.901 

273  451 Стални трошкови 14.200  14.200 
274  451 Текуће поправке и одржавање јавног осветљења 1.718  1.718 
275  451 Електроматеријал  983  983 

 0701  ПР:7 ПА:0001 – Управљање саобраћајном инфраструктуром  45.000  45.000 

276  511 
Изградња локалних путева  и атарских путева-ср. закупа држ. 
земље 

45.000  45.000 

 0701  ПР:7 ПА:0002 – Одржавање путева  26.036  26.036 

277  425 Одржавање семафора 1.687  1.687 
278  426 Материјал – набавка соли за зимску службу 360  360 

279  451 Специјализоване услуге – зимска служба 4.210  4.210 
280  511 Зграде и грађевински објекти-УКУВ 9.279 10.719  10.719 
280
/1 

 511 
Радови на уређењу центра Турије, инвестиционо одржавање МЗ 
Турија- јавна расвета и надзор- нафтна рента 7.200 

7.310  7.310 

280
/2 

 511 
Поправљање саобраћајне инфраструктуре – крпљење ударних 
рупа у насељеним местима општине Србобран-ср. Саоб. Прекрш. 

1.750  1.750 

   
УКУПНО ГЛАВА 5.15.  – ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу општине Србобран“ из буџета 620 

123.331  123.331 

   РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

   ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН    

 1101  ПР:1 ПА:0002 – Уређивање грађевинског земљишта  235  235 

   Плате и додаци запослених 181  181 
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280
/2-
1 

451 

280
/2-
2 

 451 Социјални доприноси на терет послодавца 34  34 

280
/2-
3 

 451 Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти 20  20 

 0601  ПР:2 ПА:0001: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 17.692  17.692 

280
/3 

 451 
Бушење, опремање и повезивање  бунара 
 

3.200  3.200 

280
/4 

 451 Опремање бунара на извориштима Турија, Надаљ и Вашариште 1.942  1.942 

280
/5 

 451 Реконструкција хидрофорске сале Надаљ-АПВ 4.550  4.550 

280
/6 

 451 
Опремање бунара на извориштима Вашариште, Турија и Надаљ-
Покрајински Секретаријат за пољопривреду 

1.600  1.600 

280
/7 

 451 
Бушење, опремање и повезивање бунара- Покрајински 
Секретаријат за пољопривреду 

6.400  6.400 

 0601  ПР:2 ПА:0009 – Уређење и одржавање зеленила 4.269  4.269 

281  451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 4.269  4.269 
 0601  ПР:2 ПА:0011 – Одржавање гробља и погребне услуге  2.000  2.000 

282  451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 2.000  2.000 
   УКУПНО ГЛАВА 5.16. -  ЈКП „Градитељ“ из буџета 630 24.196  24.196 

 1801  Дом здравља «Др Ђорђе Бастић» Србобран    

   
ПР:12 ПА:0001 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – ДЗ „Др 

Ђорђе Бастић“ Србобран 
19.645  19.645 

283  464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 18.000  18.000 

   
-Редовно годишње сервисирање медицинске опреме у свим 
службама Дома Здравља 

1.000  1.000 

   - Скриниг прегледи мушке и женске популације 500  500 

   
- Реагенси за лабораторијску дијагностику како биохемијски тако и 
хематолошки 

400  400 

   - Стручно усавршавање медицинских техничара и сестара  800  800 
   -  Реакредитација уставнове 500  500 
   - Набавка новог савременог дефибрилатора 864  864 
   - Оправка РТГ апарата ортопана  520  520 
   - Финансирање 3 специјалисте(радиолози) 1.500  1.500 
   - Услуга мртвозорства 310  310 

   - Адаптација и реновирање дворишног платоа испред гараже 1.000  1.000 
   - Скрининг прегледи мушке и женске популације 502           502 
   - Трошкови припреме за прву редовну посету тима за акредитацију 563           563 

   
- Реконтрукција таванског простора крова Дома Здравља са 
изолацијом 

   

   
- Комплетно реновирање ХМП и собе за опсервацију и измештање 
благајне 

490  490 

   
- Градња нове ординације са чекаоницом и санитарним чвором на 
дечијем одељењу  

        

   - Набавка новог реамобил возила за ХМП  3.978  3.978 
   - Опрема за ауто 417  417 

   
- Набавка новог ултразвучног апарата за потребе РТГ  и УЗ 
дијагностике са кардиолошком содом 

4.656  4.656 

283
/1 

 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 1.645  1.645 

   УКУПНО ГЛАВА 5.17. – ДЗ „Др Ђорђе Бастић“ из буџета 700 19.645  19.645 

 1501  ПР:3 ПА:0002 – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА 62.180  62.180 

284  511 Израда пројекта базена општине Србобран 259  259 

285  511 
Радови на уређењу центра Турије, инвестиционо одржавање МЗ 
Турија, Јавна расвета и видео надзор 

0  0 

286  511 
Експроријација земљишта за изградњу пречистача  одпадних вода 
у Србобрану и приступног пута 

3.500  3.500 

287  511 
Реконтрукција водоводне мреже у Турији ул Вука Караџића и 
Бранка Радичевића 

392  392 

288  511 
Крпљење ударних рупа и саобраћајна сигнализација у сва три 
насеља општине Србобран 

3.000  3.000 

293  511 Проширење јавне расвете у сва три насеља општине Србобран 329  329 
293
/1 

 511 Изградња изливне грађевине на каналу ДТД у Србобрану 3.500  3.500 

293
/2 

 511 Изградња колектора 50.000  50.000 
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293
/3 

 511 
Хидрантска мрежа са инсталацијом за дојаву пожара и ПП апарати 
за објекат Позориштанце Србобран 

1.200  1.200 

 1501  ПР:3 ПА:0003 – ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 1.000  1.000 

299  465 Локални акциони план за запошљавање 1.000  1.000 

   
УКУПНО  ГЛАВА 5.18. – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ИЗ 
БУЏЕТА 942 

63.180  63.180 

 0101  
ПР:5 ПА:0001 УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

156.269 25.912 182.181 

300  511 Дотације и трансфери-ср. закупа државне земље 156.269 25.912 182.181 

   - Одводњавање пољопривредног земљишта 21.202 25.912 47.114 
   - Обележавање парцела државног земљишта 600  600 
   - Уређење атарских путева 124.467  124.467 
   - Уређење и опремање противградне службе  2.500  2.500 
   - Уређње и опремање пољочуварске службе 4.500  4.500 

   - Подизање ветрозаштитних појасева 2.000  2.000 
   - Студијско истраживачки радови из области пољопривреде 1.000  1.000 

300
/1 

 511 Дотације и трансфери  600  600 

   - Трошкови израде програма комасације К.О. Надаљ 2 600  600 

   
УКУПНО ГЛАВА 5.19. – ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ ИЗ БУЏЕТА 420 

156.869 25.912 182.781 

 0401  
ПР:6 ПА:0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

11.397  11.397 

301  424 
Програми и пројекти праћења стања животне средине 
(мониторинг) 

537  537 

302  451 Подстицајни превентивни  санациони програми и пројекти 2.500  2.500 

303  424 
Информисање и објављивање података о стању и квалитету 
животне средине 

100  100 

304  426 
Програми и пројекти заштите и развоја заштићених природних 
добара 

660  660 

305  463 Финансирање програма и пројеката за заштиту животне средине 44  44 
305
/1 

 481 Финансирање програма и пројеката за заштиту животне средине 7.056  7.056 

306  465 
Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне 
средине 

500  500 

   
УКУПНО ГЛАВА  5.20. – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗ БУЏЕТА 500  

11.397  11.397 

   СВЕГА РАЗДЕО V : 917.090 72.435 989.525 

   УКУПНО РАЗДЕО I, II, III, IV И V: 943.808 72.435 1.016.243 

 

Члан 10. 
Иза Члана 9 Одлуке додаје се нови члан 9а који гласи: 
 

„Члан 9а“ 
„Циљеви и индикатори  програма, програмских активности и пројеката  из члана 9. ће бити објављени као  

прилог „Службеног листа Општине Србобран“, број: 19/2016 од 24.11.2016. године.“ 
 

Члан 11. 
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу Општине Србобран» и доставити Министарству финансија. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Општине Србобран“,  а 
примењиваће се од 01. јануара 2016. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-230/2016-  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
286. 

На основу члана 2. тачка 9. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 

4/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 

103/2015), члана 69. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 15/2016). члана 40. став 1. тачка  7) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 

број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист 

Општине Србобран“, број: 11/2015 - пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 5. седници 

одржаној дана 24.11.2016 године, донела је 
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АКТ  О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН“ СРБОБРАН  ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора  ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине 
Србобран“ донете на седници одржаној 24.10.2016. године о припајању ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу 
Општине Србобран“ Србобран, Карађорђева 1, Матични број 08763429, ПИБ 101424540,  уписаног у Агенцији за 
привредне регистре Решењем FI 2490/2002 од 16.07.2002. године (преносилац)  ЈКП „Градитељ“ Србобран, 
Доситеја Обрадовића 2, Матични број  08067546,  ПИБ 101424687 (стицалац) и  Уговор о статусној промени 
припајања  од 08.11.2016. године којим су уређена права и обавезе  које произилазе из статусне промене 
припајања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран  ЈКП „Градитељ“ Србобран. 
 

Члан 2. 
Статусна промена припајања Преносиоца Стицаоцу врши се на тај начин што преносилац преноси своју 

целокупну имовину и обавезе стицаоцу и престаје са постојањем без спровођења поступка ликвидације.  
Стицалац наставља са постојањем и наставља да послује са истом претжном делатношћу и седиштем, 

као универзлни правни следбеник Преносиоца, уз задржавање постојећег пословног имена, тако да Стицалац 
наставља да послује под пословним именом ЈКП „Градитељ“ Србобран, Доситеја Обрадовића бр.2. 

 

Члан 3. 
Преносилац и Стицалац у складу са чланом 490. став 3. Закона о привредним друштвима у поступку 

статусне промене неће сачињавати финансијски извештај са мишљењем ревизора.  
 

Члан 4. 
Преносилац и Стицалац су сагласни да се поступак статусне промене спровео  у складу са са Законом о 

буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 4/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 62/2013, 
63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015), којом се јавна предузећа, фондови и 
дирекције изостављају из дефиниције индиректних корисника.  

У складу са Законом о јавним предузећима у циљу повећања ефикасности у управљању и повећању 
економичности и унапређења корпоративног управљања организује се један правни субјект за обављање 
делатности.                          

Члан 5. 
Вредност имовине и висина обавеза Преносиоца које припајњем прелазе на стицаоца утврђују се према 

подацима из усвојеног финансијског извештаја преносиоца на дан 30.09. 2016. године. 
 

Члан 6. 

Статусна промена припајања извршиће се до 25.12.2016. године. Даном припајања ЈКП „Градитељ“ 
Србобран извршиће преузимање запослених  у ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ 
Србобран. 

Члан 7. 

Даном наступања статусне промене ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ 
Србобран сачиниће попис покретне имовине,  финансијски извештај и завршни рачун. 

Финансијски извештај и завршни рачун сачиниће се према стању на дан настанка статусне промене, а у 
складу са Законом којим се уређује буџетско рачуноводство и ревизија. 
 

Члан 8. 

По наступању статусне промене директор и чланови Надзорног одбора разешавају се дужности. 
 

Члан 9. 
ЈКП „Градитељ“ Србобран ускладиће свој Статут, акт о организацији  и систематизацији послова као и 

друге акте са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 10. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Беој: 023-28/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

287. 
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), 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, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист 
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Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 5. седници 
одржаној дана 24.11.2016. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Мења се члан 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони 

облик у систему локалне самоуправе Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 2/2016) и гласи: 

„Члан 2. 
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 је: 
 

Р.бр. Организациони облик Број 

1. Oпштинска управа Општине Србобран 45 
2. Правобранилаштво Општине Србобран 2 

3. Месна заједница Србобран 3 
4. Месна заједница Турија 0 
5. Месна заједница Надаљ 0 
6. ЈКП „Градитељ“ Србобран 59 
7. Установа за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран 35 
8. Установа за културу Дом културе Србобран 3 
9. Народна библиотека Србобран 7 
10. Центар за социјални рад Општине Србобран 2 
11. Центар за физичку културу, рекреацију и туризам 4 
 Укупно: 160 

 
Члан 2. 

У члану 3. став 1. Одлуке речи и бројеви: „од 1. до 12.“ Замењују се речима и бројевима: „од 1. до 11.“ 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 112-41/2016-I  СКУПШИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
288. 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 
129/2007), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 
15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број: 
88/2011), Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник Републике Србије“, број: 54/2010), члана 9. 
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и 
члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – 
пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србнобран на 5. седници одржаној дана 24.11.2016. године, у 
циљу усклађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима,  донела је 
 
 

О Д Л У К У 

о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа  
 „Градитељ“ Србобран  са Законом о јавним предузећима 

 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
 Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене и допуне 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ из Србобрана („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 2/2013), које је уписано у регистар Агенције за привредне регистре решењем број 63134/2013  од 
18.06.2013. године. 
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Циљ  оснивања јавног предузећа 

Члан 2. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран је основано ради скупљања, пречишћавања и 
дистрибуције воде као и пружања осталих комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба 
физички и правних лица Општине Србобран.   

 

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран у обављању делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, 
а нарочито: 
 -  назив, седиште и матични број оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран; 
 -  претежна делатност Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу „Градитељ“ Србобран и 
Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Сербобран; 
 -  заступање Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран; 
 -  податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално предузеће 
„Градитељ“ Србобран. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран је: Општина Србобран улица Трг слободе број 
2, матични број 08013438. 
 Права оснивача остварује Скупштина Општине Србобран. 

 

Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран има статус правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења 
и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, осим у случајевима 
прописаним законом. 
 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке обавља у 
континуитету. 

Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 7. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран  заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног комуналног предузећа 
Члан 8. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран  послује под следећим пословним именом : Јавно 
комунално предузеће „Градитељ“ Србобран. 
 Скраћено пословно име је ЈКП „Градитељ“ Србобран. 
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, уз 
сагласност оснивача. 

Седиште јавног  комуналног предузећа 

Члан 9. 
 Седиште Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран је у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића 
број 2. 
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 О промени седишта Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача. 

Печат, штамбиљ и знак јавног комуналног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на 
српском језику и ћириличним писмом и мађарском језику и латиничним писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 
Србобран. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа 
„Градитељ“ Србобран и место за датум и број. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран има свој знак који садржи назив и седиште Јавно 
комунално предузећа „Градитељ“ Србобран, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа 
„Градитељ“ Србобран. 

Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран се за обављање своје делатности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран послује као јединствена радна целина. 
 Актом директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова. 
 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран је: 
-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
 Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузећа „Градитељ“ Србобран  ће се бавити и 
другим делатностима, као што су: 
            -     01.30   Гајење садног материјала 
            -     33.20   Монтажа индустријских машина и опреме 
• 35.22   Дистрибуција гасовитих горива гасом 
            Дистрибуција природног гаса, 
            Управљање дистрибутивним системом за природни гас 
            Јавно снабдевање природним гасом 
            Снабдевање природним гасом 
• 35.30   Снабдевање паром и климатизацијом (дистрибуција паре и топле воде за 
             грејање и у друге сврхе обухвата следеће делатности: 
             производња топлотне енергије 
             дистрибуција топлотне енергије 
             управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију 
             трговина топлотном енергијом ради снабдевања тарифних купаца 
• 37.00   Уклањање отпадних вода 
• 38.01   Скупљање отпада 
• 38.11   Скупљање отпада који није опасан 
• 42.11   Изградња путева и аутопутева 
• 42.21   Изградња цевовода 
• 42.91   Изградња хидротехничких објеката 
• 43.21   Постављање електричних инсталација 
            Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина: 
             Постављање инсталација: 
             Расветних система 
             Уличне расвете и електричних сигнала 
• 43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 
• 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
             Продаја погребне опреме и изграђених надгробних споменика  
• 47.08   Трговина на мало на тезгама и пијацама 
• 47.81 Трговина на мало са храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама  
• 47.82   Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама 
• 47.89   Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама 
• 52.21   Услужне делатности у копненом саобраћају 
          Рад објеката и опреме на терминалима аутобуске станице (делатност пружања 
          услуга аутобуске станице) 
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• 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање 
• 81.22   Услуге осталог чишћења зграда и опреме 
• 81.29   Услуге осталог чишћења 
Димничарске услуге 
• 81.30   Услуге уређења и одржавања околине 
• 96.03   Погребне и сродне делатности. 
  
 Јавно комунално предузећа „Градитељ“ Србобран може без уписа у регистар да врши и друге делатности 
које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 Оснивач и Јавно комунално предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности из става 2. 
овог члана уредити уговором у складу са законом. 
 О промени делатности Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, као и о обављању других 
делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 
складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 14. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран може да отпочне обављање делатности кад надлежни 
државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивачка права и улагање капитала јавног комуналног предузећа 
Члан 15. 

 Јавно комунално предузећа „Градитељ“ Србобран  може, уз претходну сагласност оснивача, основати 
друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, као и друштво капитала 
за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран може улагати капитал у већ основана друштва капитала, 
уз претходну сагласност оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина Општине Србобран. 
  

V ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни капитал 

Члан 16. 
 Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  чине новчана средства у укупном 
износу од 158.793,69 динара. 
 Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном 
капиталу Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран . 
 Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне 
регистре и представља уписани капитал Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран. 
 Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом 
којим се уређује правни положај привредних друштава. 

 
Имовина јавног комуналног предузећа 

Члан 17. 
 Имовину Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у 
својину Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  у складу са законом, укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини. 
 Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран 
преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално предузећа „Градитељ“ Србобран не 
може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности оснивача. 
 Јавно комунално предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, у 
складу са законом и актима Скупштине Општине. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана Општина стиче уделе у Јавном комуналном предузећу 
„Градитељ“ Србобран, као и права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном комуналном предузећу „Градитељ“ Србобран подељен на уделе уписује се у регистар. 

  
 



стр.бр.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН        __         24.11.2016.  Број   19 
 

 

 

318 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 
 О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  одлучује 
Скупштина Општине, као оснивач у складу са законом. 
  

Средства јавног комуналног предузећа 

Члан 20. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран, у обављању својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора: 
• продајом производа и услуга, 
• из кредита, 
• из донација и поклона, 
• из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 
• из осталих извора, у складу са законом. 
 

Расподела добити 

Члан 21. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран је дужно да део остварене добити уплати у буџет 
Општине, по завршном рачуну за претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету 
Општине Србобран за наредну годину. 

 
Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 
 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  
уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена 
комунална делатност, и то:  
1. начелом „потрошач плаћа“; 
2. начелом „загађивач плаћа“; 
3. начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 
4. начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 
5. начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика 

заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 
 

Цене производа и услуга предузећа 

Члан 23. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према 

усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе 
дала сагласност; 

3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 
исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

 

Усвајање захтева за измену цена 
Члан 24. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 
 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, 
Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно 
образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма 
пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се Скупштини Општине.  

 
Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 25. 
 Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за 
њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  морају се заснивати на 
законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће 
„Градитељ“ Србобран. 
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Планови и програми 

Члан 26. 
 Планови и програми Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  су: 
- годишњи програма пословања, 
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа,  
- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа, 
- финансијски планови и 
- други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава). 
 Планови и програми Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог 
члана, достављају се Скупштини Општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина Општине. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран 
садржи, нарочито: 
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
2) планиране набавке; 
3) план инвестиција; 
4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
6) план зарада и запошљавања; 
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из 
стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује. 

 

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран до почетка календарске године не 
донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се 
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом 
пословања за претходну годину. 

Члан 29. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран је дужно да Општинском већу доставља тромесечне 
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 
Права оснивача 

Члан 30. 
 По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, општина, као 
оснивач има следећа права: 
- право управљања Јавним комуналним предузећем „Градитељ“ Србобран на начин утврђен Статутом Јавног 

комуналног предузећа; 
- право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа; 
- право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа; 
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка; 
- Јавног комуналног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза, и  
- друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 31. 
 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран 
основано, Скупштина Општине даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која буду пренета у својину Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, веће вредности, која је у непосредној функији обављања 
делатности од општег интереса; 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији, и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим 
уговором. 
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Члан 32. 
 Општинско веће даје сагласност на претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 33. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран  је дужно да делатност од општег интереса за коју је 
основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 
корисницима. 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 34. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран је дужно да предузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 
делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег 
интереса због које је основано. 

Поремећај у пословању 
Члан 35. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, Скупштина Општине 
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 
- разрешење Надзорног одбора и директора, 
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,   
- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и 

овом Одлуком. 
Члан 36. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, Општинско веће 
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 37. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран послује по тржишним условима, ради стицања добити, у 
складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина 
Члан 38. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран  своје производе 
и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије Општине Србобран. 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће „Градитељ“ 
Србобран обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 
 
 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног комуналног предузећа 
Члан 39. 

 Органи Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
Члан 40. 

 Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран има три члана, од којих је један 
председник.  
 Председника и чланове надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, од којих је 
један члан из реда запослених, именује Скупштина Општине, на период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку  утврђеним законом, Статутом Општине и овом Одлуком. 
 Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је утврђен Статутом 
Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран. 
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Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 41. 
 За председника и члана надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  именује се 
лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног 
предузећа ''Градитељ“Србобран ; 

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

 
Члан 42. 

 Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 39. Одлуке, као и додатна 
два услова: 
1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година и  
2) да није члан политичке странке. 

Члан 43. 
 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у надзорном 
одбору. 

Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

Члан 44. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: 
1) Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран не достави годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања у роковима прописаним законом; 
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања 

основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним 
понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  несавесним понашањем 
или на други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 45. 

 Надзорни одбор: 
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа, усклађен са 

дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана; 
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 
5) усваја финансијске извештаје; 
6) доноси Статут Јавног комуналног предузећа; 
7) надзире рад директора; 
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 

управљања ризицима; 
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа, односно начину покрића губитка; 
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 

одлуком оснивача; 
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 
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13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 

својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
16) одлучује о улагању капитала Јавног комуналног предузећа; 
17) одлучује о статусним променама Јавног комуналног предузећа; 
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног комуналног предузећа; 
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном комуналном предузећу или 

куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 
21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 
22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом. 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
Скупштине Општине. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Скупштине Општине. 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Општинског већа, а 
тач. 15) из истог става уз сагласност Општинског већа.  
 

Члан 46. 
 Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на директора или 
другог запосленог у Јавном комуналном предузећу. 
 

Члан 47. 
 Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се подзаконским актима. 
 
2) Директор  

Члан 48. 
 Директора предузећа именује Скупштина Општине на период од четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
 Директор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран заснива радни однос на одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 
 

Надлежности директора 
Члан 49. 

1) представља и заступа Јавно комунално предузећа „Градитељ“ Србобран; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран; 
4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, за реализацију одлука и 

других аката Скупштине Општине, председника Општине и Општинског већа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа 

„Градитељ“ Србобран и одговоран је за њихово спровођење; 
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 

Србобран и одговоран је за његово спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета Општине субвенције, гаранције или 

коришћење других средства); 
9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
10) бира извршне директоре; 
11) бира представнике Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран у скупштини друштва капитала чији 

је једини власник Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран, по претходно прибављеној сагласности 
Скупштине Општине; 

12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи; 
13) доноси акт о систематизацији; 
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима; 
15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора; 
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, 

колективним уговором и Статутом предузећа; 
17) доноси план набавки за текућу годину; 
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама,  
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19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 
Србобран. 

 
Услови за избор директора 

Члан 50. 
 За директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање из области правне, економске или техничке науке  на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног 
предузећа „Градитељ“ Србобран; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног комуналног 
предузећа „Градитељ“ Србобран могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било 
именовано за директора предузећа. 

 
Извршни директор 

Члан 51. 
 Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за успешно 
функционисање Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран.  
 Извршни директор за свој рад одговара директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом 
Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран. 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном комуналном предузећу „Градитељ“ Србобран. 

 

Члан 52. 
 За извршног директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран бира се лице које испуњава 
услове:   
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање из области правне, економске или техничке науке , на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана; 

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године 
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном комуналном предузећу. 
 Јавно комунално предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран. 
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Зарада директора и извршног директора 

Члан 53. 

 Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са 
подзаконским актом. 
 Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Градитељ“ Србобран, уз сагласност Општинског већа. 
 Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора. 

 

Поступак именовања директора 
Члан 54. 

 Директор јавног комуналног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом Општине и овом Одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина Општине 
 Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници у Скупштини Општине Србобран, као ни изабрана, именована и постављена лица у 
органима Општине. 

Члан 55. 
 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 
Србобран  доноси Скупштина Општине, на предлог Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, преко Општинске управе.  
 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном комуналном предузећу „Градитељ“ Србобран, 
пословима, условима за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, месту рада, 
стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, 
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на 
коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран објављује 
се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу Општине Србобран“, у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници 
Општине Србобран. 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ не може бити 
дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа. 
 Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 56. 
 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, са образложењем, 
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Општине Србобран“ и на интернет 
страници Општине Србобран. 

Члан 57. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам дана. 

 

Мандат директора 
Члан 58. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно 
у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 
 

Оставка директора 
Члан 59. 

 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини Општине. 
 

Разрешење 
Члан 60. 

 Предлог за разрешење директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, подноси Општинско 
веће. 
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 Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 
Србобран, преко надлежне Општинске управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће предлаже Скупштини Општине доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 
 

Члан 61. 

 Скупштина Општине разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 
Србобран под условима предвиђеним законом. 
  

Суспензија директора 

Члан 62. 
 Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина Општине доноси 
решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран. 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 
  

Вршилац дужности директора 
Члан 63. 

 Скупштина Општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора јавног 
комуналног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора. 
 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 
50. ове Одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа. 
 

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Поремећаји у пословању 
Члан 64. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, Скупштина Општине, 
може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање 
делатности од општег интереса, а нарочито: 
- промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран; 
- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног комуналног предузећа 

„Градитељ“ Србобран; 
- ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран да иступају у 

правном промету са трећим лицима; 
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 
- друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, Скупштина Општине 
може у Јавном комуналном предузећу „Градитељ“ Србобран утврдити организацију за извршавање послова од 
стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину Србобран. 
 

Остваривање права на штрајк 

Члан 65. 
 У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом. 
 У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више 
силе, Скупштина Општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 

 

Унутрашња организација 

Члан 66. 
 Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  ближе се 
уређују унутрашња организација Јавног комуналног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 
Радни односи 

Члан 67. 
 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран мора бити сагласан са законом, 
општим и посебним колективним уговором. 
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Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 68. 
 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом 
и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 69. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице 
које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран детаљније се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне 
средине. 

Јавност рада предузећа 
Члан 70. 

 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран дужно је да на својој интернет страници објави: 
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 
2) организациону структуру; 
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог 

програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 
6) друге информације од значаја за јавност. 

 

Доступност информација 
Члан 71. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран  врши у складу 
са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 
Пословна тајна 

Члан 72. 
 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању 
Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
Општи акти 

Члан 73. 
 Општи акти Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран су Статут и други општи акти утврђени 
законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран. 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног предузећа 
„Градитељ“ Србобран. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу, морају бити у 
складу са општим актима Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран. 
 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 74. 
 Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са 
законом и овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 75. 

 Чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран, који не испуњавају услове 
из члана 41. ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати, најкасније у року од 30 дана од дана доношења ове 
Одлуке. 
 Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран  разрешавају 
се пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о јавним 
предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. године. 
 Вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран,                                                            
који је изабран у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 
број: 119/2012, 116/2013 и 44/2014), наставља са радом до истека мандата, односно до избора новог директора 
по новом конкурсу. 
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Члан 76. 
 Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије”, број: 15/2016). 
 Јавно комунално предузеће ускладиће Статут Јавног комуналног предузећа са овом одлуком у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке. 

Члан 77. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Оснивачки акт Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 
Србобран („ Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2013) и Одлука о допунама Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 20/2014). 

 

Члан 78. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 023-27/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
289. 

На основу члана 32. став 1.  тачка 6. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 
Србије”, број: 129/2007),  члана 40. став 1. тачка 7) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран”, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) 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 5. седници одржаној 24.11.2016. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 О ИЗМЕНИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА У ОДРЕЂЕНИМ ОДЛУКАМА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена надлежног органа у одређеним одлукама Скупштине Општине Србобран 
због статусне промене припајања ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу Општине Србобран” Србобран ЈКП 
„Градитељ” Србобран. 

Члан 2. 

Утврђује се да се уместо: „ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ или „Дирекција” 
уписује: „надлежни орган  Општинске управе Србобран” у одговарајућем падежу у следећим Одлукама:  
• Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Општине 

Србобран”, број: 4/2015); 
• Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Србобран”,  број: 11/2010, 4/2013 и 4/2015); 
• Одлука о хватању и постпању са псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са животињском 

лешевима („Службени лист Општине Србобран”, број: 5/2011 и 13/2014); 
• Одлука о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења 

намени („Службени лист Општине Србобран“, број:5/2015); 
• Одлука  о обављању комуналне делатности линијског превоза путника (осим члана 40.)  („Службени лист 

Општине Србобран“, број: 4/2013); 
• Одлука о комуналном реду (осим члана 30. став 2, члана 30, 45, 46, 47. и 49.) („Службени лист Опшине 

Србобран”, број: 12/2014 и 14/2015); 
• Одлука о одржвању чистоће у насељима и одржавање депоније („Службени лист Општине Србобран”, број: 

14/2015); 
• Одлука о одржавању јавних зелених површина („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2015); 
• Одлука о постављању објеката на води и водном земљишту на територији Општине Србобран  („Службени 

лист Општине Србобран”, број: 10/2014); 
• Одлука о обављању делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији 

Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 4/2015); 
• Одлука о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама („Службени лист 

Општине Србобран“, број: 3/2007, 7/2012, 10/2014 и 8/2015. 
 

Члан 3. 

Утврђује се да се уместо: „ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран” или „Дирекција” 
уписује: „ЈКП „Градитељ” Србобран“ у одговарајућем падежу у следећим Одлукама:  
• Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист Општине Србобран”, број: 

10/2013); 
• Одлука о јавној расвети („Службени лист Општине Србобран“, број: 8 /2015); 
• Члановима 5а, 30, 45, 46, 47. и 49. Одлуке о комуналном реду („Службени лист Општине Србобран“, број: 

12/2014 и 14/2015); 
• Члан 40. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаниом путевима на територији Општине 

Србобран (осим члана 12. став 1.) („Службени лист Општине Србобран”, број: 10/2014, 8/2015 и 15/2016); 
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• Члану 40. став 2. Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника („Службени лист 
Општине Србобран“, број: 4/2013). 

Члан 4. 
Утврђује се да се уместо: „надзорни орган ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ у 

одговарајућем падежу уписује: „Општинско веће“ у одговарајућем падежу у следећим одлукама: 
• Члану 12. став 1. Одлуке о хватању и постпању са псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању 

са животињском лешевима („Службени лист Општине Србобран”, број: 5/2011 и 13/2014); 
• Члановима 2, 23, 24. и 25. Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у 

пољопривредне сврхе до привођења намени („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2015); 
• Члану 3. став 2. Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавање депоније („Службени лист Општине 

Србобран“, број: 14/2015). 
Члан 5. 

Утврђује се да се уместо: „управни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ 
уписује: „Општинско веће“ у члану 5. став 3. Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката 
на јавним површинама („Службени лист Општине Србобран“, број: 3/2007, 7/2012, 10/2014 и 8/2015). 

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“,  а 
примењиваће се од 01. јануара 2017. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-24/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
290. 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број: 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 40. тачка 32.  Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине 
Србобран на својој 5. седници одржаној дана 24.11.2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА 

КОРИШЋЕЊЕ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком дају се на коришћење, без накнаде, Центру за социјални рад Општине Србобран 

станови и стамбене зграде у јавној својини Општине Србобран:  
1. у  Србобрану у ул. Зетска бр.10, породична стамбена зграда површине 92м2 саграђена на парцели бр. 588 

К.О. Србобран,  
2. у  Србобрану у ул. Светозара Милетића бр.40, породична стамбена зграда површине 61м2 саграђена на 

парцели бр. 418 К.О. Србобран,   
3. у Србобрану у ул. Телечка бр.10, породична стамбена зграда површине 81м2 саграђена на парцели бр. 1230 

К.О. Србобран, 
4. у Србобрану у ул. Дунавска бр.19 породична стамбена зграда површине 63м2 саграђена на парцели 1933 

К.О Србобран, 
5. у Србобрану у  ул. Пап Павла бр.25 породична стамбена зграда површине 74м2 саграђена на парцели 4092 

К.О Србобран,  
6. у Србобрану у  ул. Призренска бр.13 породична стамбена зграда површине 83м2 саграђена на парцели 1538 

К.О Србобран,  
7. у Србобрану у  ул. Тодор Јованов бр.4 породична стамбена зграда површине 81 м2 саграђена на парцели 

5393 К.О Србобран,  
8. у Србобрану у  ул. Тодор Јованов бр.6 породична стамбена зграда површине 64,50 м2 саграђена на парцели 

5393 К.О Србобран,  
9. у Србобрану у  ул. Дожа Ђерђа бр.24 породична стамбена зграда површине 174 м2 саграђена на парцели 

3271 К.О Србобран,  
10. у Надаљу у ул. Браће Мажић бр.7 породична стамбена зграда површине 102,00 м2 саграђена на парцели 

497 К.О Надаљ I. 
Члан 2. 

Центaр за социјални рад Општине Србобран користиће породичне стамбене зграде из члана 1. ове 
Одлуке  за потребе рада Центра. 

Члан 3. 
Центaр за социјални рад Општине Србобран је већ фактички корисник објекта из члана 1. ове Одлуке 

у улици Пап Павла бр. 25.  
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 Центaр за социјални рад Општине Србобран Србобран је одговоран  за текуће одржавање, поправке и 
функционално коришћење истих, а према намени просторија и објеката у којима се предметне просторије 
налазе. 

 Центaр за социјални рад Општине Србобран је дужaн да доставља Општинском већу Србобран 
извештај о стању горе наведених породичних стамбених зграда једном годишње, најкасније до 31.12. за 
текућу годину. 

ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран”, односно орган Општине Србобран 
задужен за реализацију инвестиција ће мимо извештаја из претходног става једном годишње вршити контолу 
стања станова и стамбених зграда у јавној својини Општине Србобран датим на коришћење Центру за 
социјални рад Општине Србобран. 

У случају већих поправки које превазилазе текуће одржавање Центaр за социјални рад Општине 
Србобран је дужан да тражи сагласност Општинског већа Србобран и да доставља извештај како би се 
обезбедила средства у буџету.  

Члан 4. 

Центaр за социјални рад Општине Србобран нема права располагања, отуђења, заснивања хипотеке и 
другог терета  из члана 1. ове Одлуке. 

Давање у закуп на период дужи од 30 дана, уколико постоје расположиве породичне стамбене зграде, 
врши се у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник Републике Србије”, број: 24/2012 и 48/2015) на тај начин што ће надлежни орган 
установе одредити почетну цену у поступку јавног надметања и прибавити сагласност Општинског већа 
Србобран за издавање у закуп. 

Давање у закуп или на коришћење станова на одређено време у члану 1. врши се према Правилнику о 
поступку и начину давања на коришћење или у закуп станова у јавној својини Општине Србобран који доноси 
орган управљања Центра за социјални рад Општине Србобран уз сагласност Општинског већа Србобран, а 
који Правилник је у сагласности са одредбама Закона којим је уређено социјално становање и Уредбом о 
стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење станова за социјално становање 
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 26/2013).  

 

Члан 5. 
Станови за социјално становање који се дају у закуп, не могу се откупљивати, нити давати у трајно 

власништво. Корисници  станова за социјално становање не могу давати у подзакуп или отуђивати стан за 
социјално становање на који су стекли право у складу са овом Одлуком. Корисници станова за социјално 
становање имају обавезу да измирују  рачуне за комуналије и утрошену електричну енергију. 

 

Члан 6. 

Центaр за социјални рад Општине Србобран користиће објекте из члана 1. ове Одлуке до доношења 
Одлуке Скупштине Општине Србобран о престанку права коришћења предметних објеката. 

 
Члан 7. 

Ова Одлука није основ за упис код надлежне службе РГЗ - Службе за катастар непокретности 
Србобран. 

Члан 8. 
Доношењем ове Одлуке престају да важе чланови 13. и 14. Одлуке о давању у закуп непокретности 

којим располаже Општина Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2012, 10/2013, 1/2014, 
8/2015, 12/2016) . 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 360-5/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
291. 

На основу  члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број: 129/2007), члана 83. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србје“, број: 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14), члана 40. став 1. тачка 6. Статута  Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. 
Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,  број: 11/2015 – пречишћен 
текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран  на 5. седници одржаној 24.11.2016. године, донела је 

 
 

O Д Л У К У  

О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА 
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Члан 1. 

Утврђује се да је за новонасталу парцелу број 1911/10 површине 24 ара 92 м2  која је  уписана у листу 
непокретности број 145 КО Турија, која је у природи затрављена површина и   која је настала деобом  парцеле 
број 1911/2 (која је била  површине 2ха 63 ара и 41м2 ) и која је у евиденцији  Службе за катастар 
непокретности уписана као улица Саве Ковачевића, трајно престала потреба да буде део улице, те јој се укида 
статус јавног добра - улице у општој употреби и сада представња неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини Општине Србобран. 

Члан 2. 

Препарцелација и промена намене  дела парцеле број 1911/2 је извршена на основу Просторног плана 
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”,  број: 5/2013).  

 
Члан 3. 

На основу ове Одлуке РГЗ Служба за катастар непокретности Србобран ће у јавној евиденцији 
непокретности извршити промену уписа и парцелу број  1911/10 површине 24 ара 92 м2 уписати као 
неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Општине Србобран. 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.  
 

СКУПШТИНА ОПШПТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 463-18/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
292. 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број: 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 40. тачка 32. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине 
Србобран на својој 5. седници одржаној дана 24.11.2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ СТАНОВА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ РАДИ РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 
ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ СРБОБРАН 

   
Члан 1. 

Овом одлуком се уређује поступак давања станова у закуп и на коришћење ради  решавања стамбених 
потреба изабраних, постављених и запослених лица у Општини Србобран и то следећих станова:  
1. у Србобрану у ул. Милоша Црњанског бр. 2, у првом улазу на трећем спрату стан бр.3 површине 59 м2 

саграђена на парцели 5059 К.О Србобран,  
2. у Србобрану у ул. Милоша Црњанског бр. 2, у првом улазу на првом спрату стан бр.2/9 површине 59 м2 

саграђена на парцели 5059 К.О Србобран, 
3. у Србобрану у ул. Милоша Црњанског бр. 2, у трећем улазу на првом спрату стан бр.3 површине 27 м2 

саграђена на парцели 5059 К.О Србобран, 
4. у Србобрану у ул. Димитрија Полита Десанчића бр. 52, на првом спрату стан бр.3 површине 49 м2 саграђена 

на парцели 3708 К.О Србобран. 
Члан 2. 

Стамбене потребе изабраних, постављених и запослених лица у Општинској управи Србобран, јавним 
предузећима и установама чије је оснивач Скупштина Општине Србобран и у васпитно образовним установима 
на територији Општине Србобран чији оснивач није Скупштина Општине Србобран, могу се решавати давањем у 
закуп станова на одређено време и давањем станова за службене потребе. 

 
Члан 3. 

Поступак располагања непокретностима из члана 1. ове Одлуке спроводи Комисија за располагање 
становима у јавној својини Општине Србобран коју образује Општинско веће Србобран решењем на период од 4 
године. 

Комисија има пет чланова, и то: председника, заменика председника и три члана и исти број заменика. 
Председника, заменика председника, чланове комисије и њихове заменике бира и разрешава Општинско 

веће Србобран. 
Стамбена комисија ради у седницама и одлучује већином гласова чланова комисије. 
Седницу Комисије сазива председник Комисије који председава и руководи радом седнице, а у његовој 

одсутности или спречености његов заменик. На седници Комисије води се записник.  
Комисија из става 3. овог члана на почетку свога рада разматра постајање потребе за давање станова за 

службене потребе у јавној својини Општине Србобран на коришћење запосленим, изабраним и постављеним 
лицима за време вршења одређених послова, задатака, службене дужности и функције, док се преостали 
станови издају у закуп на одређено време. 
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Административне послове за потребе рада Комисије и то: објављивање огласа, пријем предлога 
заинтересованих лица, саставаљање уговора о закупу и уговора о давању на коришћење запосленим, 
изабраним и постављеним лицима обавља Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Србобран.  

 
Члан 4. 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе 
Србобран на предлог Комисије за располагање становима у јавној својини Општине Србобран расписује оглас 
којим позива заинтересована изабрана, постављена и запослена лица у Општини Србобран да у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа поднесу захтев за решавање стамбене потребе и одговорајуће доказе који су од 
значаја за утврђивање броја бодова по појединим основима. 

Оглас се објављује на огласној табли и сајту Општине Србобран и у локалним средствима инфоримисања. 
Рок из става 1. тече од дана објављивања на огласној табли Општине Србобран. 

Пријава на оглас за закуп станова у јавној својини Општине Србобран заинтересовано лице подноси 
Комисији путем Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске 
управе Србобран на прописаном образцу и уз пратећу документацију. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

Члан 5. 

Комисија поступајући по захтеву запосленог лица утврђује наводе и поднете доказе и по потреби врши 
њихову проверу, увидом на лицу места и на други начин и о томе сачињава Записник, односно службену 
белешку. 

Бодовање се неће вршити по основима по којима нису приложени одговарајући докази. 
 

Члан 6. 

Критеријуми за давање у закуп станова у јавној својини Општине Србобран су: 
1. стамбени статус, 
2. услови становања, 
3. висина примања, 
4. имовинско стање, 
5. број чланова породичног домаћинства, 
6. једнородитељско домаћинство, 
7. инвалидитет или телесно оштећење. 

Одређивање редоследа на ранг листи утврђује се бројем бодова. 
 

Члан 7. 

За стамбени статус утврђује се највише до 30 бодова: 
1. подстанари више од 5 година - 30 бодова, 
2. лица која станују као подстанари од 1-5 година или су корисници просторија за привремени смештај - 15 

бодова, 
3. лица која станују као подстанари до 1 године или су корисници собе у самачком хотелу, станују код 

родитеља или код блиских сродника - 10 бодова, 
4. корисници тана без правног основа- 5 бодова. 
5. Стамбени статус се доказује: 
6. уговором о подстанарском односу (закупу), 
7. уговором или другом овереном исправом о праву коришћења,  
8. овереном изјавом станодавца о начину кориишћења стана подносиоца захтева, 
9. доказом о својини станодавца на стану,  
10. доказом власништва на стану свог родитеља или родитеља брачног друга или блиског сродника или 

потврдом о пријави пребивалиштва, односно боравишта родитеља на стану. 
Бодове по овом критеријуму могу остварити само лица која као подстанари бораве у стану који је на 

територији Општине Србобран. 
Вреднује се само последњи статус у време подношења пријаве на оглас остварен у континуитету. 

 

Члан 8. 

За услове становања утврђује се до 15 бодова и то: 
1. корисницима стана који по структури не одговара том породичном домаћинству где сваком кориснику тог 

стана припада мање од 10 м2 - 10 бодова, 
2. корисницима стана који не испуњава услове становања у смислу непостојања електричних, водоводних и 

канализационих инсталација као и санитарних просторија - 5 бодова. 
 

Члан 9. 
Здравствено стање као критерујем за давање станова у јавној својини Општине Србобран подразумева 

потпуни губитак радне способности, инвалидност или постојање телесног оштећења подносиоца или члана 
породичног домаћинства, а вреднује се по домаћинству највише до 6 бодова и то: 

1. потпуни губитак радне способности у првом степену - 6 бодова, 
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2. инвалидност у другом степену - 4 бода, 
3. инвалидност у трећем степену - 2 бода, 
4. прималац увећаног додатка за помоћ и негу другог лица- 6 бодова, 
5. прималац основног додатка за помоћ и негу другог лица- 3 бода, 
6. телесно оштећење 80% - 4 бода, 
7. телесно оштећење 70% - 3 бода, 
8. телесно оштећење 50% - 2 бода, 
9. Телесно оштећење мање од 50% -1 бод. 
Наведено здравствено стање доказују се решењем надлежног органа за пензијско-инвалидско 

осигурање, решењем Центра за социјални рад или решењем Националне службе за запошљавање. 
Ако код истог лица постоје инвалидност и телесно оштећење, као и туђа нега и помоћ, бодовање се врши 

само по једном најповољијем основу. 
Члан 10. 

За сваког члана породичног домаћинства припада по 2 бода, али највише 10 бодова. 
За сваког малолетног члана породичног домаћинства припада 1 додатни бод, али највише 4 бода ако су 

малолетни чланови домаћинства предшколског, школског узраста као и на редовном школовању. 
Под члановима породичног домаћинства сматрају се: брачни друг, деца (рођена у браку или ван брака, 

усвојена или пасторчад), родитељи подносиоца захтева и његовог брачног друга, као и лице које је подносилац 
дужан по закону да издржава уколико живе у заједничком домаћинству са подносиоцем захтева. 

Број чланова породичног домаћинства доказује се: 
1. Изводом из матичне књиге рођених за сваког члана, 
2. Изводом из матичне књиге венчаних, 
3. Уверењем о држављанству за сваког члана, 
4. Фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за сваког пунолетног члана, 
5. Потврдом о редовном школовању за децу школског узраста и децу на редовном школовању, 
6. Уверењем о пребивалишту/боравишту, за сваког члана. 

 
Члан 11. 

Једнородитељској породици припада додатних 10 бодова. 
Једнородитељском породицом у смислу ове Одлуке, сматра се породица са једним родитељом и децом 

рођеном у браку или ван брака, настала услед развода брака, ако је један родитељ умро или проглашен за 
умрлог, или ако је отац непознат. 

Статус једнородитељског домаћиства доказује се: 
1. Изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног судског органа о проглашењу несталог лица 

умрлим, 
2. Пресудом о поверавању деце. 

Уколико су деца пунолетна, може се сматрати једнородитељском породицом, ако су деца на редовном 
школовању и немају више од 26 година. 

Члан 12. 
Висина примања као критеријум за давање станова у јавној својини Општине Србобран подразумева да 

најнижа примања породичног домаћинства морају бити 2 пута већа од трошкова становања. 
Највиша примања породичног домаћинства не смеју прећи двоструки износ просечне зараде у Републици 

Србији за претходни месец од дана објављивања конкурса. 
Укупна примања домаћинства која су више од два пута већа од трошкова становања -10 бодова. 
Укупна примања домаћинства која су више од четири пута већа од трошкова становања -15 бодова. 
Висина примања доказује се потврдом о примањима за све чланове породичног домаћинства у последња 

три месеца од дана објављивања конкурса. 
У примања се убрајају: примања из радног односа, примања по основу пензијско-инвалидског 

осигурања, примања по основу имовинских права, примања по основу борачко - инвалидске заштите, примања 
по основу дечијег додатка, алиментације као и примања за туђу негу и помоћ, за све чланове домаћинства. 

 

Члан 13. 
Имовно стање као критеријум за давање станова у јавној својини Општине Србобран подразумева да се 

бодују породице које су без прихода од непокретности - 10 бодова. 
Имовно стање се доказује преписом листа непокретности и Уверење катастра да заинтересовано лице 

нема непокретности у приватној својини. 
Члан 14. 

Након извршеног бодовања применом основа и мерила за утврђивање реда првенства на основу члана 6. 
ове Одлуке Комисија сачињава предлог ранг листе листе реда првенства.  

Број бодова на ранг листи утврђује се према документацији достављеној до дана истека рока подношења 
пријаве на конкурс. 

Ако два или више лица имају исти број бодова, предност на ранг листи има лице које има већи број 
бодова по редуследу критеријума утврђеним овом Одлуком. 

У случају да су исти бодови по свим критеријумима, предност има лице које има дуже подстанарски 
статус, рачунајући године, месеце и дане, а у случају истог или немогућности утврђивања тачног трајања 
подстанарског статуса, предност ће имати лице чије је породично домаћинство са нижим примањима по члану 
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породичног домаћинства, затим лице чије је породично домаћинство са већим бројем чланова те већим бројем 
лица са инвалидитетом или телесним оштећењем. 

Предлог листе реда првенства садржи: назив органа, правни основ на основу кога је припремљен 
предлог, начин решавања стамбене потребе, редни број, име и презиме подносиоца захтева , број бодова по 
сваком основу, укупан збир бодова по свим основима, датум утврђивања предлога, датум јавног оглашавања, 
рок и начин подношења приговора.  

Члан 15. 
Комисија објављује предлог листе реда првенства на начин доступан свим заинтересованим лицима на 

огласној табли и сајту Општине Србобран и у локалним средствима инфоримисања. На предлог листе реда 
првенства подносилац захтева може уложити приговор, у року од 15 дана од дана објављивања предлога листе 
реда првенства. Општинско веће Србобран после провере навода у приговору и утврђеног чињеничног стања 
доноси коначну листу реда првенства коју стамбена комисија објављује на огласној табли и сајту Општине 
Србобран и у локалним средствима инфоримисања и против исте не може се остварити правна заштита. 

 

Члан 16. 
По доношењу коначне одлуке, чији је саставни део коначна листа реда првенства, Комисија за 

располагање становима издаје решење о давању стана у закуп на одређено време.  
Решење о давању стана у закуп садржи: 

1. име и презиме закупца и чланова породичног домаћинства, 
2. рок трајања закупа, 
3. структуру стана и адресу, 
4. образложење одлуке, 
5. поуку о правном леку, 
6. висину закупнине.  

Решење потписује председник Комисије за располагање становима.  
 

Члан 17. 

Решење о решавању стамбене потребе објављујуе се на огласној табли и сајту Општине Србобран и у 
локалним средствима инфоримисања, а примерак истог се доставља запосленом лицу на које се односи, у року 
од 15 дана од дана објављивања одлуке.  

Против Решења Комисије, може се поднети приговор Општинском већу Србобран у року од 15 дана од 
дана објављивања на огласној табли Општине Србобран. 

Након разматрања и провере навода у приговору Решење стамбене комисије може бити потврђеноили 
измењено. 

Решење Општинског већа Србобран донето по приговору је коначно и објављује се на начин из става 1. 
оог члана, а примерак се доставља лицу на које се односи. 

На основу коначног и правноснажног ршења закључује се уговор о закупу стана. 
Лице овлашћено за закључење уговора о закупу у име Оштине Србобран је председник Оштине 

Србобран. 
Члан 18. 

Запосленом лицу које је остварило приоритетно место на листи реда првенства даје се стан у закуп на 
период од пет година у складу са овом Одлуком и Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, 
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник Републике 
Србије“, број: 102/2010 и 117/2012 - одлука УС). 

О закупу стана на период из става 1. овог члана закључује се уговор о закупу на одређено време у 
писменој форми.  

На писмени захтев закупца стана уговор о закупу се може обнављати са истим роком и под истим 
условима, осим у случајевима ако закупцу стана пре истека периода назначеног у уговору његовом вољом 
престане радни однос у Општинској управи Србобран, јавним предузећима и установама чије је оснивач 
Скупштина општине Србобран, Аутономна Покрајина Војводина и Република Србија и ако закупац или члан 
његовог домаћинства реши стамбену потребу на други начин. 

Захтев из става 3. овог члана подноси се стамбеној комисији најкасније 30 дана пре истека уговореног 
рока. Закупац је обавезан уз захтев да поднесе доказе из члана 6. ове Одлуке.  

Сагласност за обнављање трајања закупа у смислу става 4. овог члана, даје стамбена комисија по 
претходној провери навода у захтеву закупца и поднетих доказа, што се регулише анексом уговора. 

 
Члан 19. 

Уговор о закупу стана садржи нарочито: податке о уговорним странама, назначење акта о давању стана 
у закуп, податке о стану који је предмет закупа (зграда, улица, спрат, број стана, број и врста просторија у 
стану, површина стана), податке о члановима породичног домаћинства за које је добијен стан (име и презиме, 
сродство и матични број), време трајања закупа, податке о закупнини (износ, рок и начин плаћања, промена 
висине закупнине), одредбе о међусобним обавезама уговорних страна у вези са коришћењем и одржавањем 
стана, заједничких просторија и уређаја у згради, датум и место закључења уговора, потпис уговорних страна и 
друга питања која су од значаја за овај уговорни однос. 
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Члан 20. 

Месечна закупнина квадратног метра стана се утврђује тако што се тржишна вредност квадратног метра 
конкретног стана из Решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица множи са коефицијентом 0.00242 
(у складу са чланом 37. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код 
корисника средстава у државној својини („Служени гласник Републике Србије”, број: 102/2010 и 117/2012-
одлука УС). Закупнина се плаћа месечно и то најкасније до 15. у месецу за протекли месец. 

Износ закупнине исказује се у динарској противвредности у односу на ЕВРО према званичном средњем 
курсу у моменту утврђивања закупнине. 

Закупнина се утврђује годишње по доношењу решења из става 2. овог члана. 
Закупнину у складу са одредбама овог члана утврђује закуподавац. О промени закупнине закуподавац 

писмено обавештава закупца. 
Члан 21. 

Закуподавац може дати отказ уговора о закупу у следећим случајевима: 
• ако је закупац дао нетачне податке, 
• ако издаје стан трећим лицима или има подстанара, 
• ако користи стан за обављање делатности без сагласности закуподвца,  
• ако не одржава стан и наноси штету стану и згради у којој се стан налази, 
• уколико престане да користи стан у периоду дужем од 6 месеци, 
• ако закупац и чланови домаћинства стекну у својину други стан или кућу, 
• ако не плаћа закупнину 3 месеца заредом или 4 месеца у току године, 
• ако не плаћа комуналне услуге за предметни стан (струја, вода, смеће и др.), 3 месеца заредом или 4 

месеца у току године. 
Члан 22. 

Станом за службене потребе у смислу ове Одлуке сматра се стан у јавној својини Општине чије је 
коришћење везано за вршење одређених послова, задатака, службене дужности и функције, а који за ту намену 
од станова из члана 1. ове Одлуке опредељује Комисија за станове на основу предлога о дефицитарним 
кадровима Општинске управе Србобран, јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине 
Србобран.  

Задатак ове Комисије је и да од станова из члана 1. ове Одлуке определи одређени број станова који ће 
бити расположиви за случај потребе ванредног ангажовања радне снаге Општинске управе Србобран, јавних 
предузећа и установа чије је оснивач Скупштина Општине Србобран.  

Стан из става 1. овог члана служи за привремени смештај лица док врши службену дужност. 
 

Члан 23. 

Службени стан даје се на коришћење на основу писменог захтева и решењу о избору, постављењу и 
распоређивању на одређене послове. 

Решење о давању на коришћење службеног стана доноси стамбена комисија из члан 3. ове Одлуке. 
Ако је више запослених лица заинтересовано за добијање службеног стана, у том случају може се 

извршити рангирање по поднетим захтевима у складу са критеријумима из члана 6. ове Одлуке. 
Решење потписује председник Комисије за располагање становима. 
 

Члан 24. 

Запослено лице које је добило на коришћење службени стан сноси трошкове коришћења стана као што 
су: потрошња воде, струје, грејања и друге трошкове изазване коришћењем стана. 

Запослено лице које је добило службени стан на коришћење дужно је да се стара о текућем одржавању 
стана и сноси трошкове текућег одржавања. 

Члан 25. 
На основу решења о давању на коришћењу службеног стана закључује се уговор о привременом 

коришћењу тога стана, односно на време док траје обављање службене дужности, којим се у складу са овом 
Одлуком и законом уређују сва питања у вези са коришћењем службеног стана. 

Уговор из става 1. овог члана у име Општине Србобран потписује председник Општине Србобран и 
запослено лице које је добило службени стан. 

Корисник службеног стана се може уселити у службени стан даном потписивања уговора из става 1. овог 
члана. 

О пријему службеног стана сачињава се записник који потписују обе уговорне стране. 
Корисник службеног стана приликом усељења у службени стан који има намештај потписује реверс за 

примљени намештај и другу опрему у стану. 
 

Члан 26. 

Уговор о коришћењу службеног стана садржи податке о уговорним странама, назначење акта о давању 
стана на коришћење, податке о службеном стану (зграда, улица, спрат, број стана, број и врста просторија у 
стану, површина стана), податке о члановима породичног домаћинства за које је добијен стан (име и презиме, 
сродство и матични број), одредбе о међусобним обавезама уговорних страна о коришћењу и одржавању стана, 
заједничких просторија и уређаја у згради, рок у коме је запослено лице дужно да да се исели и празан стан 
преда даваоцу стана и место и датум закључења уговора и потписе уговорних страна. 
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Члан 27. 

Уговор о коришћењу службеног стана престаје да важи даном престанка вршења службене дужности за 
чије вршење је везано коришћење службеног стана, у ком случају је корисник службеног стана дужан да се 
исели из стана. 

Корисник службеног стана дужан је да се исели из службеног стана и преда га стамбеној Комисији у 
року од 30 дана од дана испуњења услова из става 1. овог члана. 

 
Члан 28. 

Давалац службеног стана на коришћење може дати отказ уговора о коришћењу службеног стана у 
следећим случајевима: 
• ако је корисник службеног стана дао нетачне податке, 
• ако корисник службеног стана издаје стан трећим лицима или има подстанара, 
• ако користи стан за обављање делатности без сагласности даваоца коришћења,  
• ако не одржава стан и наноси штету стану и згради у којој се стан налази, 
• уколико престане да користи стан у периоду дужем од 6 месеци, 
• ако корисник не плаћа комуналне услуге за предметни стан (струја, вода, смеће и др.), 3 месеца заредом 

или 4 месеца у току године. 
Члан 29. 

При исељењу, корисник службеног стана дужан је да преда стан стамбеној комисији у стању у коме је 
примљен, узимајући у обзир промене до којих је дошло усред редовне употребе стана и ствари. 

Уговорне стране су дужне да заједнички писмено утврде стање у коме се налази стан у време предаје. 
 

Члан 30. 
Доношењем ове Одлуке престаје да важи члан. 12 Одлуке о давању у закуп непокретности којим 

располаже Општина Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2012, 10/2013, 1/2014 8/2015, 
17/2015, 3/2016 – др. 0длука  и 12/2016). 

Члан 31. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШПТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 360-6/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
293. 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број: 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 40. тачка 32.  Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине 
Србобран на својој 5. седници одржаној дана 24.11.2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ ПРОСТОРИЈА НА КОРИШЋЕЊЕ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НАДАЉ 

  Члан 1. 
Овом Одлуком дају се на коришћење, без накнаде, Месној заједници Надаљ, пословне просторије у  

Надаљу, у ул. Лазара Ракића бр.33 саграђене на парцели бр. 746/2 К.О. Надаљ 1, и то просторијe површине 
22,23 м2,, просторијe површине 25,31 м2, просторијe површине 31,09 м2, просторијe површине 18,70 м2 и 
просторије површине 6,46 м2. 

Члан 2. 

Месна заједница Надаљ користиће  просторије из члана 1. ове Одлуке  за потребе рада месне заједнице. 
 

Члан 3. 
Месна заједница Надаљ  је већ фактички корисник просторије 1 (секретар МЗ Надаљ) и просторија 3 и 4 

(архива МЗ Надаљ), просторије површине 18,70 м2 (кухиња) и просторије површине 6,46 м2 (тоалет) из члана 1. 
ове Одлуке. Просторију површине 22,23м2 ће и убудуће повремено користити ЈКП „Градитељ“ за пружање 
комуналних услуга грађанима.  

Месна заједница Надаљ је   одговорна  за текуће одржавање, поправке и функционално коришћење 
истих, а према намени просторија и објеката у којима се предметне просторије налазе. 

 Месна заједница Надаљ је дужна да доставља Општинском већу Србобран извештај о стању горе 
наведених просторија једном годишње, најкасније до 31.12. за текућу годину. 

У случају већих поправки које превазилазе текуће одржавање Месна заједница Надаљ је дужна да 
тражи сагласност Општинског већа Србобран.  

Члан 4. 
Месна заједница Надаљ нема права располагања, отуђења, заснивања хипотеке и другог терета  из 

члана 1. ове Одлуке. 
Давање у закуп на период дужи од 30 дана, уколико постоје расположиве пословне просторије, врши се 

у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
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ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
Републике Србије”, број: 24/2012 и 48/2015) на тај начин што ће надлежни орган Месне заједнице Надаљ 
одредити почетну цену у поступку јавног надметања и прибавити сагласност Општинског већа Србобран за 
издавање у закуп. 

Члан 5. 
Месна заједница Надаљ користиће просторије из члана 1. ове Одлуке до доношења Одлуке Скупштине 

Општине Србобран о престанку права коришћења предметних просторија. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука није основ за упис код надлежне  службе РГЗ - Службе за катастар непокретности Србобран. 

 
Члан 7. 

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

СКУПШТИНА ОПШПТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 46-86/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
294. 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 
15/2016), члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 
1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран («Службени лист Општине 
Србобран», број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 5. седници 
одржаној 24.11.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Друге измене и допуне Годишњег програма пословања  
ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2016. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ 
Србобран за 2016. годину број: 1152/2016-4 које је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на 1. 
седници од 13.10.2016. године. 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 023-23/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
295. 

На основу члана 21. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 
7/2012, 1/2014 и 5/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 5. седници одржаној 
24.11.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о пословању и Завршни рачун  

Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2015. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању и Завршни рачун Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ 

Србобран за 2015. годину број: 411/4 који је усвојио Управни одбор Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран 
на седници од 11.03.2016. године. 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 401-8/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
296. 

На основу члана 21. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 
7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 5. седници одржаној 
24.11.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Дома здравља  

„др Ђорђе Бастић“ Србобран за период 01.-01. – 31.12.2015. године 
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I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Дома здравља „др Ђорђе 
Бастић“ Србобран за период 01.-01. – 31.12.2015. године број: 411/3 који је усвојио Управни одбор Дома 
здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран на седници од 11.03.2016. године. 
 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 401-9/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
297. 

На основу члана 21. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 
7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 5. седници одржаној 
24.11.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на План рада и Финансијски план  

Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2016. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада и Финансијски план Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за 

2016. годину број: 176/4 који је усвојио Управни одбор Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран на седници 
од 02.02.2016. године. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 401-7/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
298. 

На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 
7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина општине Србобран на 5. седници одржаној 
24.11.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Извештај о раду за радну 2015/2016. годину  
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран 

 
I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Извештај о раду за радну 2015/2016. годину Установе за предшколско васпитање 
и образовање „Радост“ Србобран број: 451/2016 који је усвојио Управни одбор Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Радост“ Србобран на седници од 20.09.2016. године. 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 60-15/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
299. 

На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 
7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина општине Србобран на 5. седници одржаној 
24.11.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Годишњи план рада за радну 2016/2017. годину  
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран 

 
I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на Годишњи план рада за за радну 2016/2017. годину Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Радост“ Србобран број: 452/2016 који је донео Управни одбор Установе за 
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран на седници од 20.09.2016. године. 
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II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 60-18/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
300. 

На основу члана 69. став 1. тачка 1) Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике 
Србије», број: 15/2016), члана 40. тачка 10) Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран“, 
број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран  («Службени 
лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 5. 
седници одржаној 24.11.2016. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ГРАДИТЕЉ» СРБОБРАН 

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОТ на Статут Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран број: 1277/2016-4-
1 који је донео Надзпрни одбор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран на својој 3. седници 
одржаној 07.11.2016. године. 

2. Саставни део овог Решења сачињава Статут Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран број: 
1277/2016-4-1 који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран на својој 3. 
седници одржаној 07.11.2016. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 010-2/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
301. 

На основу члана 130. став  3, члана 137. став 1, 3. и 4. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Србије“, број: 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 93/2014 и 106/2015), члана 
40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и 
члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – 
пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 5. седници одржаној 24.11.2016. 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: 12/2016). 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран 
Билогревић Марина и Петровић Милорад. 

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, до истека мандата 
чланова Управног одбора именованих Решењем  о именовању председника и чланова органа управљања Дома 
здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 12/2016), и то: 

 
1. Настић Живко члан представник оснивача 
2. Марковић др Снежана члан представник Дома здравља 

 
Измењена тачка I Решења о именовању председника и чланова органа управљања Дома здравља „др 

Ђорђе Бастић“ Србобран гласи: 
„За председника 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. Настић Живко члан представник оснивача 
3. Ђорђин Светлана члан представник оснивача 
4. Марковић др Снежана члан представник Дома здравља 
5. Бодирожић Давид члан представник Дома здравља 
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II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-124/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

302. 

На основу члана 49. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 
15/2016), члана 36. став 3. и члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015) и члана 8. Акта о давању сагласности на 
Одлуку о статусној промени ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран („Службени 
лист Општине Србобран“, број: 19/2016), Скупштина Општине Србобран на 5 седници одржаној 24.11.2016. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН“ СРБОБРАН 

 
I 

МИРОСЛАВ КАРАЋ, дипломирани економиста из Турије, РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Јавног 
предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран са 26.12.2016. године. 
   

II 

Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 112-42/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
303. 

На основу члана 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 
15/2016), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 
1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Oпштине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015) и члана 8. Акта о давању сагласности на Одлуку о статусној 
промени ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 19/2016), Скупштина Oпштине Србобран на 5. седници одржаној 24.11.2016. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН“ СРБОБРАН 
 
I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу 
Општине Србобран“ Србобран са 26.12.2016. године, и то: 
 

1. Крњетин Драган председник локална самоуправа 
2. Попић Јулија члан локална самоуправа 
3. Николић Марија члан из реда запослених у јавном предузећу 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-130/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 24.11.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
304. 

На основу члана 69. став  1. тачке 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број: 15/2016), тачке 10.3. Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Републике Србије“, број: 63/2015), члана 24. став 1. 
Тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце („Службени лист Општине Србобран“, број: 
16/2015), члана 2. став 1. тачка 19) Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 
10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009),  
Општинско веће на 14. седници одржаној 25.11.2016. године размотрило је захтев Јавног комуналног предузећа 
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„Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку Надозорног одбора о цени топлотне енергије за 
снабдевање крајњих купаца за грејну сезону 2016/2017. године, и донео следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА ЗА 
ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца за грејну сезону 
2016/2017. године утврђене Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран 
број: 1152/2016-5 од 13.10.2016. године, и исте износе: 
 
а) за купце код којих постоји могућност мерења: 
 
Редни 
број 

Категорија потрошача 
Фиксни део 

дин/м2 годишње 
Финксни део 

дин/kW годишње 
Утрошена енергија 

дин/kWh 

1. Стамбени простор 319,54  4,71 
2. Пословни простор  2.920,30 5,89 

 
б) за купце код којих не постоји могућност мерења: 
 

Редни 
број 

Категорија 
потрошача 

Фиксни 

део 
дин/м2 
годишње 

Варијабилни 
део дин/м2 
годишње 

Укупна 

цена 
дин/м2 
годишње 

Финксни 

део 
дин/kW 
годишње 

Варијабилни 
део дин/kW 
годишње 

Укупна 

цена 
дин/kW 
годишње 

1. Стамбени простор 319,54 587,64 907,18    
2. Пословни простор    2.920,30 5.375,36 8.295,66 

 
На цене из става 1. под а) и под б) ове тачке решења обрачунава се порез на додату вредност у складу 

са Законом. 
II 

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Србобран“, а примењиваће се од 01. децембра 2016. године. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 38-2/2016-I  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.11.2016. године  Нешко Честић, с.р. 

 
305. 

На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 103/2015), 
члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 
15/2016), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), 
члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
2/2009) и члана 15. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2016. годину („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 21/2015, 6/2016 и 15/2016), Општинско веће на 14. седници одржаној 25.11.2016. године донело је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I 

У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2016. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 
21/2015, 6/2016 и 15/2016) врши се промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. став 1.  и 
чланом 18 (s6) Закона о буџетском систему, према следећем 
 

 
 
 

Пози-
ција 

Економска 
класифи-

кација 

О  п  и  с 
Претходно 
предложено 

Новоутврђени 
износ 

46/22 511 Изградња трафо станице на Тргу републике 5.000.000.00 4.500.000,00 
32 426 Материјал  6.112.000,00 6.612.000,00 

УКУПНО: 11.112.000,00 11.112.000,00 
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II 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-255/2016-I  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.11.2016. године  Нешко Честић, с.р. 

 
 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
283 Решење о разрешењу члана Општинског већа – Ифју Золтан 294 
284 Решење о избору члана Општинског већа – Мијић Зоран 294 

285 Одлука о трећем ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину 294 

286 
Акт о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран ЈКП „Градитељ“ Србобран 

312 

287 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 
организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Србобран за 2015. годину 

313 

288 
Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран са Законом о јавним 
предузећима 

314 

289 Одлука о измени надлежног органа у одређеним одлукама Скупштине Општине Србобран 327 

290 
Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад Општине Србобран станова и 
стамбених зграда у јавној својини Општине Србобран 

328 

291 Одлука о укидању статуса јавног добра 329 

292 
Одлука о давању станова у закуп и на коришћење ради решавања стамбених потреба 
изабраних, постављених и запослених лица у Општини Србобран 

330 

293 Одлука о давању просторија на коришћење Месној заједници Надаљ 335 

294 
Решење о давању сагласности на Друге измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП 
„Градитељ“ Србобран за 2016. годину 

336 

295 
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и Завршни рачун Дома здравља „др 
Ђорђе Бастић“ Србобран за 2015. годину 

336 

296 
Решење о давању сагласности на Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана 
Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за период 01.01. -31.12.2015. године 

336 

297 
Решење о давању сагласности на План рада и Финансијски план Дома здравља „др Ђорђе 
Бастић“ Србобран за 2016. годину 

337 

298 
Решење о давању сагласности на Извештај о раду за радну 2015/2016. годину Установе за 
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран 

337 

299 
Решење о давању сагласности на Годишњи план рада за радну 2016/2017. годину Установе 
за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран 

337 

300 Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „Градитељ“ Србобран 338 

301 
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања Дома 
здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран 

338 

302 
Решење о разрешењу директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ 
Србобран 

339 

303 
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу 
Општине Србобран“ Србобран 

339 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

304 
Решење о давању сагласности на цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца за 
грејну сезону 2016/2017. године 

339 

305 Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2016. годину 340 
 ПРИЛОЗИ  

 
Циљеви и индикатори  програма, програмских активности и пројеката из Одлуке о трећем 
ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину 

 

 
 

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 

 



Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А                                                                                                                                                                                                                                           у 000 динара 

ПРОГРАМ / 

ПA / Пројекат 
Шифра Циљ Индикатор 

Вредност 

 у базној  

години 

 (2015) 

Циљана 

вредност 

 2016 

Циљана 

 вредност  

2017 

Циљана 

вредност  

2018 

Средства 

из 

буџета 

Сопствени 

 и други  

приходи 

Укупна 

 средства 

1. Развој локалне 

заједнице у складу са 

усвојеном 

стратегијом развоја 

1. % остварења циљева 

усвојене стратегије 

развоја 

70 % 80% 80% 85% 

1 - Локални 

развој и 

просторно 

планирање 

1101 

2. Плански и 

урбанистички развој 

локалних заједница 

1. Повећање 

покривености територије 

планском 

документацијом 60% 63% 65% 67% 19.525  19.525 

1.  Ефикасно 

администрирање 

захтева за издавање 

грађевинских 

дозвола 

 

Стратешко, 

просторно и 

урбанистичко 

планирање 

0001 

 

1. % Издатих УТУ за 

локацијске дозволе и 

услови сагласности за 

издавање грађевинских 

дозвола 

85% 88% 89% 90% 10.671  10.671 

Уређивање 

грађевинског 
земљишта 

0002 2.  Ефикасно 

администрирање 

захтева за издавање 

грађевинских 

дозвола 

1. % издатих 

грађевинских дозвола у 

односу на број захтева 

52% 55% 58% 60% 8.854  8.854 

1. Степен покривености 

корисника 

(домаћинстава) 

100% 100% 100% 100% 

1.Максимална 

могућа покривеност 

корисника и 

територије услуга 

комуналне 

делатности 
2. Степен покривености 

територије комуналним 

услугама 

100% 100% 100% 100% 

1.  Степен наплате 

комуналних услуга 

(изражен у %) 100% 100% 100% 100% 

2. Број запослених у 

комуналном предузећу у 

односу 100% 100% 100% 100% 

2 - Комунална 

делатност 

0601 

2. Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

комуналне 

делатности 

3. Проценат од укупног 

броја јавних комуналних 

предузећа 100% 100% 100% 100% 56.966  56.966 

Водоснабдевањ

е 0001 

  

    17.692  17.692 

Управљање 

отпадним 

водама   
0002 

1. Максимална 

могућа покривеност 

корисника и 

територије услугама 

управљања отпадних 

вода 

1.  Степен покривености 

корисника услугом 

канализације у сва три 

насељена места 

0,25:3 0,27:3 0,29:3 0,31:3 3.674  3.674 

Одржавање 

депонија 
0003 

  

       



Јавни превоз 0005 
      

   

Паркинг сервис 0006          

Уређивање, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

0007 

  

       

Јавна хигијена 0008 

1. Адекватан 

квалитет пружених 

услуга уређења и 

одржавања јавних 

површина и 

минималан негативан 

утицај на животну 

средину 

1. Површина одржавања 

јавне хигијене (у м2) 

16.652 16.652 16.652 16.652 5.688  5.688 

Уређење и 

одржавање 

зеленила 

0009 

1. Адекватан 

квалитет пружених 

услуга , одржавање 

чистоће јавних 

зелених површина 

1. Укупан бр. м2 зелене 

површине која се уређује 

и одрж. 

16.041 16.041 16.041 16.041 11.011  11.011 

Јавна расвета 0010 

1. Оптимална 

покривеност насеља 

и територије 
услугама јавне 

расвете 

1. Укупан број светиљки 

2.930 2.940 2.940 2.940 16.901  16.901 

Одржавање 

гробаља и 

погребне 

услуге 

0011 

1. Редовно 

одржавање гробаља у 

сва три насељена 

места 

1. Број гробаља који се 

одржава 

4 4 4 4 2.000  2.000 

Одржавање 

стамбених 

зграда 

0012 

      

   

Ауто-такси 

превоз путника 
0013 

      

   

Остале 

комуналне 

услуге 

0014 

      

   

1. Број становника 

општине који су 

запослени на новим 

радним местима  20 30 40 

1. Повећање 

запослености на 

територији општине 

Србобран 

2. Број евиднетираних 

незапослених лица на 

евиденцији НСЗ 2430 2420 2410 2400 

3- Локални 

економски 

развој 

1501 

2. Повећање 

просечне плате на 

територији општине 

Србобран 

1. % повећања просечне 

плате на територији Оп. 

На год. Нивоу 

 1% 1% 1% 63.180  63.180 

Подршка 

постојећој 

привреди 

0001 

  

       

Унапређење 

привредног 

амбијента 

0002 

1. Ефикаснија 

локална 

администрација 

1. Разлика између 

законских и стварних 

рокова за поступање 

различитим 

60 дана 50 дана 50 дана 50 дана 

62.180  62.180 



админстративним 

процедурама 

2. % буџета који се 

одваја за промоцију 

инв.пот.општ. 0,50% 0,80% 0,80% 0,80% 

1. Број новооснованих 

Предузетника на 

територији општине уз 

учешће подстицаја ЛС  2 3 4 

Подстицаји за 

развој 

предузетништв

а 

0003 

1. Успостављање 

механизма 

подстицаја ради 

оснивања нових 

предузећа на 

територији општине 

2.  Број новооснованих 

Предузећа На територији 

општине уз учешће 

подстицаја ЛС  1 1 1 1.000  1.000 

Одржавање 

економске 

инфраструктур

е 

0004 

  

       

Финансијска 

подршка 

локалном 

економском 

развоју 

0005 

  

       

    

       

1. Повећање 

смештајних 

капацитета  

туристичке понуде  

1. Укупан број ноћења 

(домаћи и страни гости) 

970 970 1010 1036 

4- Развој 

туризма 

1502 

2. Повећање прихода 

од туризма 

1. Износ буџета за 

промоцију туризма 

општине 3.914.000,00 3.399.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.508 10.455 13.963 

Управљање 

развојем 

туризма 

0001 1. Повећање 

квалитета 

туристичких услуга 

које се пружају на 

територији општине 

1. Број регистрованих 

кревета 

104 104 110 110 2.148 10.455 12.603 

Туристичка 

промоција 

0002 1. Адекватна 

промоција 

туристичке 

промоције општине 

на циљаним 

тржиштима 

1. Број догађаја који 

промовишу туристичку 

понуду општине 

10 11 12 12 1.360  1.360 

5 - Развој 

пољопривреде 

0101 1. Спровођење  

усвојене 

пољопривредне 

политике и руралног 

развоја на подручју 

ЛС 

1. Бр. Регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава 

1.344 1.345 1.345 1.345 156.869 25.912 182.781 

Унапређење  

услова за 

пољопривредну 

делатност 

0001 

1. Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње на 

1. % буџ.сред. Који се 

издваја за прог. Развоја 

пољоп. У односу на 

укупан буџет општине 8% 10,2% 9% 9% 156.869 25.912 182.781 



територији ЛС 2.  Бр. едукација 

намењених пољоприв. 

произвођ. На територији 

ЛС 

5 6 7 7 

1. Усвојен год. Програм 

заштите, уређења и 

коришћења пољоприв. 

земљишта у државној 

својини да да  да да 

2. Ефикасно 

управљање 

пољопривредним 

земљиштем 

2. % државног 

пољопривредног 

земљишта које је у 

закупу локалних 

пољопривредних 

произвођача 98% 98% 98% 98% 

Подстицаји 

пољопривредно

ј производњи 

0002 

      

   

Рурални развој 0003          

1. Усвојен годишњи 

програм заштите 

животне средине 

 

 да да да да 

2. Број запослених на 

пословима заштите 

жив.средине у односу на 

укупан број запослених 

у општини 2/81 2/81 2/81 2/81 

1. Унапређње 

квалитета животне 

средине 

3.  % буџета намењен 

заштити жив.сред. У 

односу на ук.буџет. 1,17% 1,23% 1,5% 1,5% 

6 - Заштита 

животне 

средине 

0401 

2.Остварени 

максимални могући 

приходи кроз таксе и 

накнаде за заштиту 

животне средине 

1.приход од утврђене 

посебне накнаде за 

заштиту и унапређење 

животне средине 

6.995.674,99 7.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 11.397  11.397 

1.Усвојен програм 

заштите и унапређења   

животне средине 

општине Србобран 

да да да да 

1.Испуњење обавеза 

у складу са Законима 

у домену постојања 

стратеш. и 

оперативних 

планова, као и мера 

заштите 2. Израда локалног 

еколошког акционог 
плана да да да да 

Управљање 

заштитом 

животне 

средине и 

природних 

вредности 

0001 

2. Спровођење 

процене утицаја на 

животну средину 

1. Број издатих решења о 

потреби процене утицаја 

пројекта на животну 

средину 
9 10 10 10 11.397  11.397 

Управљање 

комуналним 

отпадом 

0002 

      

   

Праћење 0003          



квалитета 

елемената 

животне 

средине 

Заштита 

природних 

вредности и 

унапређење 

подручја са 

природним 

својствима 

0004 

      

   

1. Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју 

1. Дужина 

изграђ.саобраћајница 

које су у надлежности 

општине ( у км) 

0 7 2 2 

7 - Путна 

инфраструкту

ра 

0701 

2. Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење броја 

саобраћајних незгода 

1. Број саобраћајних 

незгода / инцедената 

32 25 18 14 71.036  71.036 

Управљање 

саобраћајном 

инфраструктур
ом 

0001 1.Повећање путне 

мреже и адекватна 

покривеност 

територије општине 

1.  Број км 

новоиграђених путеве (у 

км) 

0 7 2 2 45.000  45.000 

1. Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконтрукцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

1.Број километара 

санираних и/или 

реконтруисаних путева 

0,7 0,7 0,7 0,7 

1. Бр.Поправљених и 

новопостављених 

саобраћајних знакова  и 

семафора  100з/5с 100з/5с 100з/5с 

Одржавање 

путева 

0002 

2. Опремање и 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 2. Дужина хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације (у км)  2 3 3 26.036  26.036 

1.Правичан обухват 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

1. Број деце који је 

уписан у предшколске 

установе у односу на 

укупан број деце у 

општини /граду ( јаслена 

група, предшколска 

група и ППП) 60% 61% 62% 63% 

8 – 

Предшколско 

васпитање 

2001 

2. Унапређење 

доступности 

2. Број објеката који су 

прилагодил простор за 

децу инвлаиде у односу 

на укупан број објеката 

ПУ  0 1 1 1 33.123 10.966 44.089 

1. Број објеката 

предшколских установа 9 9 9 9 

Функционисањ

е 

предшколских 

установа 

0001 
1.Обезбеђени 

прописани технички 

услови за васпитно-

образовни рад са 

2.Просечан број децед у 

групи  (јасле, 

20 21 21 21 

33.123 10.966 44.089 



децом прешколски, ППП) 

2.Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања 

1.Број запослених који је 

добио најмање 24 бода 

за стручно усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 19 20 21 21 

3. Ефикасно 

предшколско 

васпитање и 

образовање и 

рационална употреба 

средстава 

1. Број запослених 

васпитача и укупан број 
запослених по детету у 

ПУ(ФТЕ еквивалентан 

броју васпитача са 

пуним радним 

временом) 

21-39:0,09 22-39:0,091 22-39:0,091 22-39:0,091 

1. Број деце која су 

обухваћена основним 

образовањем 1386 1388 1390 1400 

1. Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 3. Број ученика који су 

уписали први разред 168 160 157 154 

9 – Основно 

образовање 

2002 

2. Унапређење 

доступности 

основног образовања 

1. Број деце са додатним 

образовним потребама 

55 56 60 60 58.987 13.627 72.614 

1. Просечан број ученика 

по одељењу 

22 22 22 22 

Функционисањ

е основних 

школа 

0001 1.  Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно - образовни 

рад са децом у 

основним школама 
2. Број школа које имају 

усвојен  Правилник о 

мерама, начину и 

поступку заштите и 

безбедности ученика 4 4 4 4 57.027 13.627 70.654 

1. Број деце која су 

упућена на Комисију и 

број израђених налаза и 

мишељења 30    

2.  Број деце и њихових 

пратилаца, којима је 

утврђена потреба за 

реализацијом путнихз 

трошкова 6    

Пројекат бр. 1 

Комисија за 

процену 

потреба за 

пружањем 

додатне 

образовне, 

здравствене и 

социјалне 

подршке 

детедту и 

ученику на 

територији 

општине 

Србобран 

 1. Пружање помоћи 

деци и ученицима са 

посебним потребама 

3. Број деце којима је 

утврђена потреба за 

боравком у посебним 

установама 

2    1.870  1.870 

1. Број наступа 15000    

2. Број гостовања 15000    

1. Развијање и 

неговање културних 

и уметничких 

вредности код 

ученика 

3. Број приредби 

15000    

1. Број наступа 15000    

Пројекат бр. 2   

Организација 

манифестација, 

приредби, 

сусрета и 

фостовања 

ученика 

 

2. Промовисање 

школе 2. Број гостовања 15000    

90  90 



ОШ „Вук 

Караџић“ 

3. Број приредби 

15000    
1. Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем и 

васпитањем 209 239 239 239 

2003 1. Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

     7.741 786 8.527 

10 – Средње 

образовање 

 2. Унапређење 

доступности средњег 
образовања 

1.  Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу и инвалиде у 

односу на укупан број 

објеката средњих школа 

1/1 1/1 1/1 1/1    

1. Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно - образовни 

рад у средњим 

школама и  безбедно 

одвијање наставе 

1.Просечан број ученика 

по одељењу 

14 26,89 27,2 27,45 

Функционисањ

е средњих 

школа 

0001 

2. Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим школама 

1. Број запослених који 

је добио најмање 24 бода 

за стручно усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 
28 30 30 30 7.711  7.711 

Пројекат бр. 1 

Пробуди се, 

сачувај планету 

 1. Унапређење 

заштите животне 

средине 

1.  Број ученика који су 

учествовали у пројекту 

35 35   30  30 

Пројекат бр. 2 

Уређење 
ентеријера 

школе - замена 

столарије 

 1. Побољшање 

услова за боравак и 

рад у школи 

1. Реализовање 

Школског развојног 
плана за период 2012-

2015 године 

0 24 ком 33 ком 24 ком 0 786 786 

1. Проценат корисника 

мера и услуга социјалне 

заштите обухваћених 

Одлуком о правима и 

облицима социјалне 

заштите  82% 83% 83% 83% 

1. Јачање локалних 

ресурса за 

имплементацију 

стратегије развоја 

система социјалне 

заштите 

2. Број лиценцираних 

пружилаца услуге који 

су поднели захтев за 

лиценцирање 5 5 5 5 

1. Број 

ванинституционалних 

услуга социјалне 

заштите 3 3 3 3 

2. Укупан број 

корисника 

ванинституционалних 

услуга 131 130 130 130 

2. Развој услуга 

социјалне заштите 

које су у мандату 

локалне самоуправе 

којима се доприноси 

унапређењу положаја 

грађана који 

припадају угроженим 

групама 3. Број права на услуге 

из социјалне заштите 3 3 3 3 

11 - Социјална 

и дечја 

заштита 

0901 

3.  Унапређење 1.  % ( или номинални 

58,40% 58,40% 58,40% 58,40% 

16.205  16.205 



износ) буџетских 

издвајања за мере 

положаја грађана 

који припадају 

угроженим групама 

обезбеђивањем мера 

материјалне подршке 

2. Број грађана/ки 

корисника мера 

материјалне подршке 1600 1600 1600 1600 

1.  Проценат грађана 

који добијају новчане 

наканаде и помоћи у 

натури 87,56% 87,56% 87,56% 87,56% Социјалне 

помоћи 
0001 

1.  Унапређење 

заштите сиромашних 

2.  Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи 1800 1800 1600 1400 7.507  7.507 

1.  Број лица која су 

боравила у 

прихватилишту 
17 21 20 20 

Прихватилишт
а, прихватне 

станице и друге 

врсте смештаја  

0002 

1.  Обезбеђење 

привременог 

смештаја, 

задовољавање 

основних потреба и 

пружање временски 

ограничене услуге, 

интервенција у 

кризним ситуацијама 

појединцима и 

породицама којима је 

неодложно осигурати 

безбедност 

2.  Број интервенција 

мобилног тима за помоћ 

и подршку породицама 

48 48 48 48 256  256 

Подршка 

социо-

хуманитарним 

организацијама 

0003 

      

   

1. Број  услуга социјалне 

заштите предвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити – укупно  110 110 110 110 

Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне 

услуге 

0004 

1.  Подршка развоју 

мреже 

ванинституционалне 

услуге социјалне 

заштите предвиђене 

одлуком о социјалној 

заштити 

2. Број корисника 

дневних услуга у 

заједници у односу на 

укупан број грађана 
0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 1.765  1.765 

Активности 

Црвеног крста 
0005 

  

    500  500 

Дечја заштита 0006          

Пројекат 1:  

Помоћ у кући 

старијим 

лицима  у 

сеоским 

заједницама 

 

1.  Подршка старијим 

лицима у 

свакодневном 

обављању 

неопходних функција 

за живот 

1.  Смањен број захтева 

за смештај 

25 20 20 20 629  629 

Пројекат 2:  

Оснаживање 

жена које су 

претрпеле 

насиље у 

породици 

 

1.  Спречавање 

злостављања 

1.  Број лица којима се 

пружа помоћ 

22 20 20 20 422  422 

Пројекат 3:  

Збрињавање 
 

1.  Подршка старијим 

лицима у обављању 

1.  Смањен број захтева 

за смештај 25 20 20 20 379  379 



старијих 

суграђана 

свакодневних активн 

ости 

Пројекат 4:  

Саветодавно 

терапијске и 

социјално 

едукативне 

услуге 

(Министарсво 

за рад, 

запошљавање, 

борачка и 

соц.питања) 

 

  

    171  171 

1. Остварити 

напредак у 

осамостаљивању и 

социјализованости 

1. Број особа које су 

оствариле напредак у 

осамостаљивању и 

социјализованости  20 

Пројекат 5: 

Дневни боравак 

особа са 

инвалидитетом 

у општини 

Србобран 

-Бисер- 

 
2. Очување, 

одржавање и 

побољавање 

постојеће социјалне, 

когнитивне и 

физичке функције 

1. Број особа које ће 

очувати, побољшати 

постојеће социјалне, 

когнитивне и физичке 

фуникције 

 20   2.675  2.675 

Пројекат 6: 

Додатна 

подршка деци и 

ученицима у 

општини 

Србобран у 

складу са 

мишљењем 

интересорне 

комисије 

 

  

    816  816 

Пројекат 7: 

Накнаде за 

социјалну 

зштиту 

(Министарство 

за рад, 

запошљавање, 

борачка и 

соци.питања) 

конкурс 

 

  

    1.085  1.085 

1. Број жалби корисника 5 8 7 5 1. Унапређење 

квалитета примарне 

ЗЗ и превенцијe  
2. Број виших сестара у 

односу на број 

запослених медицинских 

техничара 2:46 2:46 2:46 2:46 

1. % буџетских 

средстава намењених за 

набавку опреме 0,70% 1% 1% 1% 

2. Број систематских 

прегледа 31.620 36.000 36.000 36.000 

12 - Примарна 

здравствена 

заштита 

1801 

2. Унапређење 

ефикасности 

примарне ЗЗ 

3. Број реализованих 

рецепата у апотеци ДЗ 46.370 46.500 46.500 46.500 

19.645  19.645 



      

1. % буџета намењен 

одржавању опреме 

0,70% 1% 1% 1% 

Функционисањ

е установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

001 1.  Унапређење 

ефикасности 

примарне 

здравствене заштите 2.  Прос.број посета по 

изабраном лекару 

39 дневно 40 дневно  40 дневно 40 дневно 19.645  19.645 

1. Укупан број 
посетилаца на свим 

културним догађајима 

који су одржани 

500 550 550 600 

2. Број и врста установа 

културе 1 дом културе, 

1 библиотека 

са 3 огранка 

1 дом 

културе, 1 

библиотека 
са 3 огранка 

1 дом 

културе, 1 

библиотека са 

3 огранка 

1 дом културе, 

1 библиотека 

са 3 огранка 

1. Подстицање 
развоја културе кроз 

јачање капацитета 

културне 

инфраструктуре 

3. Прос. Бр.грађана у 

општини у односу на 

укупан бр. Установа 
16000:2 16000:2 16000:2 16000:2 

1. Број реализованих 

програма 

популаризације 

култруно-историјског 

наслеђа на нивоу 

локалне заједице 70 80 85 90 

13 - Развој 

културе 

1201 

2.  Унапређење 

очувања културно-

историјског наслеђа 

2.  Укупно издвајање за 

културу у оквиру буџета 

О. Србобран 24.772.000 21.952.000 25.000.000 25.000.000 21.621 1.306 22.927 

1. % учешћа трош.зарада 

у буџ. Установа Културе 

47% 45% 43% 41% 

1. Подстицање 

развоја културе крој 

јачање капацитета 
установа културе 

2. % сопствених прихода 

у буџету уставнова 

културе 1,29% 1,5% 1,5% 1,5% 

2. Унапређење 

ефикасности 

установа културе 

1. Број запослених у УК 

у односу на У Б 

становника опш. 12/16000 12/16000 12/16000 12/16000 

1. Број обилазакја 

регистратуре 10 10 12 14 

Функционисањ

е локалних 

установа 
културе  

0001 

3.Заштита архивске 

грађе и 

регистратурског 

материјала на терену  
2. Количина преузете 

архивске грађе на трајно 

чување(м1) 35 20 10 10 19.221 361 19.582 

1.  Укупан број чланова 

Удружања грађана / 

КУД 670 700 750 800 

2. Број програма и 

пројеката подржаних од 

стране града / општине  

наменњених осетљивим 

друштвеним групама 1 1 1 1 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву 

0002 

1. Повећање 

интересовања 

грађана за развој 

културе 

3. Број програма и 

пројеката удружења 25 30 35 40 2.000  2.000 



грађана/КУД подржаних 

од стране града / 

општине 

1. Број песама које улазе 

у избор 188 190 200 210 

1.Одрживост 

манифестације 

2. Број посетилаца 450 450 500 550 

1. Број читалаца поезије 
110 120 120 130 

Пројекат бр. 1 

Ленкин прстен 
 2.  Подстицање 

књижевног 

стваралаштва у 

области љубавне 

поезије 

2. Број Активних радова 

литерарних секција по 

школама 45 50 55 60 400 260 660 

1.Хидроизолација  (у 

метрима) 
180 180   

Пројекат бр. 2 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

зграде 

 

1. Побољшање 

услова рада и 

очување старе 

архитектуре 
2.Претресање крова  ( у 

м2) 
510 510    600 600 

1. Број књига по 

становнику 3 4 5 5 

1.Задовољавање 

читалачких потребе, 

као и обагаћење 

речника чланова 

библиотеке 

2. Број чланова 

библиотка 
950 1000 1020 1050 

1. Број прочитаних 

књига по члану 

библиотеке 
18 20 22 25 

Пројекат бр. 3  

Набавка књига 

 

2.Популаризација 

књиге   

2. Број књижевних 

манифестација 

12 13 14 14  85 85 

1.%  реализације мера и 

циљева постојећег 
програма развоја спорта 7% 7% 7% 7% 

1.Планско 

подстицање и 

креирање услова за 

бављење спортом за 

све грађане и 

грађанке општине 

2.Број спотиских 

организација 
17 клубова,                    

Спортски 

савез општине 
Србобран  и 

Центар за 

спорт и 

туризам 

17 клубова,                    

Спортски 

савез 

општине 

Србобран  и 

Центар за 

спорт и 

туризам 

19 клубова,                    

Спортски 

савез 

општине 

Србобран  и 

Центар за 

спорт и 

туризам 

20 клубова,     

Спортски савез 

општине 

Србобран  и 

Центар за 

спорт и 

туризам 

2.Развој и 

унапређење 

школског спорта 

1. Број ученика 

1604 1624 1619 1614 

1.  Број активности 

прилагођене особама са 

инвалидитетом 5 6 7 8 

14 - Развој 

спорта и 

омладине 

1301 

3. Подршка спорту за 

инвалидне особе и 

децу ометену у 

развоју 2. Број активности 

прилагођене особама 

ометеним у развоју 5 6 7 8 21.829 3.474 25.303 

Подршка 

локалним 

спортским 

0001 

1. Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

1. % буџета намењен 

финансирању спортских 

организација 
1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 9.000  9.000 



организацијама

, удружењима и 

савезима 

капацитета 

спортских 

организација 

2. Број установа и 

организација у области 

спорта преко којих се 

остварује јавни интерес. 18 18 18 18 

Подршка 

предшколском, 

школском и 

рекреативном 

спорту и 

масовној 

физичкој 
култури 

0002 

1. Максимална 
могућа доступност 

постојећих спортских 

објеката 

прешколског, 

школском и 

рекреативном спорту 

и масовној физичкој 

култури 

1.  Просечан број ч по 

дану када су пост.обј. 

доступни 

16 16 16 16 12.744 3.474 16.218 

Одржавање 

спортске 

инфраструктур

е 

0003 

  

       

Пројекат бр. 1 

Спортско 

дружење 

предшколаца 

 1. Побољшање 

моторичких 

способности деце, 

позитивна атмосфера 

и бављење  

физ.активношћу 

1. Број деце 

предшколског узраста 

50 50 50 50 15  15 

Пројекат бр.  2  

Дечија недеља 

-  спортски дан 

 1.  Развој и 

унапређење 
школског спорта 

1. Број учесника  у 

спортским играма од 5. 

до 8. ОШ 100 100 100 100 15  15 

Пројекат бр.  3  

Спортска 
олимпијада за 

ученике од 1-4 

разреда 
основних 

школа 

 1. Стварање услова за 

развој и унапређење 

школског спорта, 

подстицање 

физичког вежбања. 

1. Број школа укључених 

у реализацију пројекта 

4 4 4 4 20  20 

Пројекат бр. 4 

Уличне трке 

 1. Дружење и 

развијање 

позитивног 

такмичарског духа 

1.  Број учесника у 

свакој трци 

60 60 60 60 35  35 

1.  Број седница СО 10 10 10 10 

2. Број седница 

општинског већа 

42 (22 р и  20 

ванр.) 43 43 43 

15 - Локална 

самоуправа 

0602 1. Обезбеђено 

континуирано 

функционисање 

органа ЈЛС 3. Број службеника/ 

функционера у органима 

и службама 54:8 53:8 52:8 50:8 382.176 5.909 388.085 

1.Број седница 

Скупштине општине 10 10 10 10 

2. Број седница 

општиснког већа 

42 (22 р и  20 

ванр.) 43 43 43 

Функционисањ

е локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

0001 

1.Обезбеђено 

континуирано 

функционисање 

органа ЈЛС 

3.  Број службеника / 

функционера у органима 

и службама општине 

54:8 53:8 52:8 50:8 325.467 500 325.967 

Месне 

заједнице 
0002 

1.Обезбеђено 

задовољавање 

потребаи интереса 

1. Степен остварења 

финансијских  планова 
МЗ 60% 65% 65% 70% 9.027 5.384 14.411 



локалног 

становништва 
деловањем МЗ 

2. % буџета општине 

који се користи за 

трошкове и планове рада 

месних заједница 1,36% 3% 3% 3% 

Пројекат бр.1 

Локални 

избори  2016. 

годин 

 

1. Спровођење 

локалних избора 

2016. године 

1. Број бирача који ће 

изаћи на изборе 

7.500    1.673  1.673 

1.Број такмичара 24 25 26 24 

2.Број излагача 15 16 17 15 

Пројекат бр. 2 

Србобранска 

бразда 

 

1.Пропагирање 

пољопривредне 

производње и 

механизације 
3. Број спонзора 

33 35 35 33 450 10 460 

Пројекат бр.3  

Избро 

науређенијег 
дворишта у 

месној 

заједници 

Србобран 

 

 

 

1. Избор 

најуређенијег 

дворишта у месној 
заједници Србобран 

1. Број домаћинстава у 

МЗ 

4.500 4.500 4.500 4.500  15 15 

Пројекат бр. 4  

Едукација 

пољопривредн

ика са посетама 

дорадним 

центрима 

 

1. Презентација 

нових мера и 

постицаја у 

пољопривредној 
производњи 

1. Регистрована 

пољопривредна 

газдинства у МЗ 

Србобран 

1.050 1.050 1.050 1.050 30  30 

1.Одржавање зелених 

површина и чистоће 

у центру насеља, у 

парковима као и ван 

паркова, са обе 

стране пута Турија - 

Надаљ- Надаљска 

раскрсница 

1.Број паркова који се 

одржава 

 4   

Пројекат  бр. 5 

Уређивање и 

одржавање 

зеленила - МЗ 

Надаљ 

 

 

2. Упошњавање 

радне снаге са берзе 

рада 

2. Број незапослених 

људи који ће имати 

прилику да оствари неке 

приходе  2      

Пројекат бр 6. 

Реконтрукција 
водоводне 

мреже 

 

1. Побољшање 

квалитета  живота 

заменом азбестно – 

бетонских цеви које 

су канцерогене 

пластичним 

1. Број становник који ће 

добијати квалитетну 

пијаћу воду  

 1.000 500  5.000  5.000 

Пројекат бр.7 

Изградња и 

реконструкција 

атмосферске 

канализације 

 

1. Решавање 

проблема 

атмосферских вода у 

Насељу Турија 

1. Број становника 

којима ће бити 

заштићени стамбени и  

економски објекти од 

атмосферских и 

подземих вода   1.000 500 600    

Пројекат бр. 8 

Одржавање 

зграде МЗ 

Турија и 

постављање 

 

1. Подстицање 

одговорног 

управљања и 

одржавања зграде у 

власништву ЛС 

1Енергетска ефикасност  

и већа безбедност 

 уштеда 25% 25% 25%    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видео надзора 

на згради и око 

зграде МЗ 

1. Учешће издатака за 

сервисирање дугова у 

текућим приходима ≤ 15 

% 1,5% 1,78% 1,7% 1,7% Управљање 

јавним дугом 
0003 

1. Одржавање 

финансијске 

стабилности општине 

и финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода 

2. Учешће издатака за 

камате на јавни дуг у 

текућим приходима ≤ 

5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 27.000  27.000 

Општинско 

јавно 

правобранилаш

тво 

0004 

  

    3.282  3.282 

Заштитник 

грађана 
0005 

  

       

1.Постојање интернет 

стране општине ДА ДА ДА ДА 

2.Редовно обезбеђивање 

информација на 

интернет ДА ДА ДА ДА 

Информисање 006 

1.Унапређење Јавног 

информисања од 

локалног значаја 

3.Број конференција за 

штампу 22 25 26 26 2.300  2.300 

1. Број корисника услуга 

КМЗ (разврстан по полу) 

65ж/60м 70ж/650м 75ж/70м 80ж/75м 

Канцеларија за 

младе 
0007 

1. Успостовљени 

интитуционални 

услови у општини за 

подршку активном 

укључивању младих, 

подршку различитим 

друштвеним 

активностима младих 

и креативном 

испољавању 

њихових потреба 

2.  Број организованих 

активности и пројеката 

КЗМ 

4 6 6 8 600  600 

1. % остварења ЛАП -а 

који се финансира из 

буџета општине 95%  96% 96% 97% 
Програми 

националних 

мањина 

0008 

1. Остваривање права 

националних мањина 

у локалној заједници 

2. Обезбеђена службена 

употреба језика 

националних мањина ДА ДА ДА ДА 7.347  7.347 

Правна помоћ 0009          

Резерве 0010          

УКУПНО:        943.808 72.435 1.016.243 


