СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
____________________________________________________________________________________
Година XLIX
_________Србобран, 19.01.2016.
____
_____
__Брoj: 1.
_________________________________“Излази по потреби“__________________________________
1.
На основу члана 56. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012 и 1/2014), председник Општине Србобран доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
Образује се Комисија за развој пољопривреде Општине Србобран.
II
За чланове Комисија из тачке I овог Решења именују се:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име и презиме
Ранков Оливера
Фулајтар Тибор
Вучковић Милош
Радић Слободан
Нинков Никола
Дебељачки Владимир
Јоцић Јован

функција
председник
члан
члан
члан
члан
члан
члан

III
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да анализира стање у области пољопривреде у Општини
Србобран и да председнику Општине Србобран и Општинском већу предлаже предузимање мера и активности у
циљу развоја пољопривреде на територији Општине Србобран.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 02-3/2016-II
Дана: 15.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

2.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана
3. став 2. Одлуке о одржавању чистоће у насељеним местима и одржавању депоније („Службени лист Општине
Србобран“, број: 14/2015) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 64. седници одржаној 19.01.2016. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У
ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2016. ГОДИНУ
(ужи центар Србобран, Турија, Надаљ)
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм одржавања чистоће на јавним површинама у Општини Србобран за 2016.
годину (ужи центар Србобран, Турија, Надаљ) ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ број:
822/2015 донет на 27. седници Надзорног одбора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран
одржаној 09.12.2015. године.
II
Саставни део овог Решења чини Програм одржавања чистоће на јавним површинама у Општини Србобран
за 2016. годину (ужи центар Србобран, Турија, Надаљ) ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
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Србобран“ број: 822/2015 донет на 27. седници Надзорног одбора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу
Општине Србобран одржаној 09.12.2015. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 352-298/15/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. и став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број: 88/2011), члана 3, 4. и 6. Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавању
депоније ( “Службени лист Општине Србобран“, број: 14/2015), члана 3. Одлуке о комуналном реду („Службени
лист Општине Србобран“, број: 12/2014), Надзорни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“ дана 09.12. 2015. године, доноси следећи
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2016 ГОДИНУ
(ужи центар Србобран, Турија ,Надаљ)
Tачка 1.
Под одржавањем чистоће на јавним површинама у општини Србобрану подразумева се чишћење и
прање улица, тргова паркиралишта и дугих јавних површина, уклањање отпада из посуда за смеће на јавним
површинама .
Послови одржавања чистоће на јавним површинама поверавају се ЈКП „Градитељ“ Србобран.
Тачка 2.
Програм одржавања чистоће на јавним површинама садржи:
јавне површине одређене за одржавње чистоће,
време и начин одржавања чистоће,
број и врсту посуда за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини и динамику њиховог
пражњења,
висину накнаде за обављање послова сакупљања и одвожења отпада као и одржавање чистоће на јавним
површинама.
Одржавање чистоће јавних површина, које нису обухваћене Програмом јавне хигијне је утврђено
Одлуком о комуналном реду.
Тачка 3.
Потреба за чишћењем јавних површина је различита. Програмом се предвиђа и адекватан број чишћења
јавних површина у току седмице. Чишћење тротоара и дела коловоза око ивичњака (око 1м ширине) са
уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, пражњење корпи и друго обавља се ручно.
Чишћење јавних површина током целе године врши се по истом распореду и динамици.
За време државних, верских и других празника потребно је обезбедити минимум рада на поменутим
пословима, односно ангажовати једног радника или више радника по потреби.
Тачка 4.
Ручно чишћење на јавним површинама у насељеном месту Србобран са одношењем смећа на
градску депонију врши се:
I
* пет пута недељно чисте се следеће јавне површине:
површина
1. - Тротоар испред СО Србобран-Трг Слободе бр. 2-6
420 м²
-Приступни пут на Тргу Слободе (парк)
930 м²
2. Улица Јована Јовановића Змаја лева и десна страна улице и коловоз
6743 м²
3. Жути бунар са паркингом
600 м²
4.Трг републике
2520м2
УКУПНА ПОВРШИНА:
11213м2
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,72 дин/м2.без ПДВ-а):
8.073,36 динара
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (чишћење 5пута недељно ):
40.366,80 динара
II
* два пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. асфалтиране стазе у парку на Тргу Слободе:
парцела бр. 5019 к.о.Србобран

површина
2450 м²
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2. тротоар у улици Доситеја Обрадовића од броја 2.
до улице Јована Јовановића Змаја ( лева и десна страна )
1. Тротоар у улици Светог Саве (обе стране)
од моста до Карађорђеве улице:
лева страна улице
десна страна улице
3. Трг код Католичке цркве
-плато испред Католичке цркве
- стаза иза Католичке цркве ( у улици Петра Драпшина)
- стаза испред Католичке цркве до пешачког прелаза у улици Петра Драпшина
УКУПНА ПОВРШИНА:
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (072 дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(2 пута недељно):

УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:

955 м²
1893 м²
300 м²
100 м²
240 м²

површина

1. паркинг у улици Максима Горког ( лева и десна страна паркинга испред спортске
хале)
2. Тротоар у улици Карађорђева од бр. 1. до 11.
( од улице Светог Саве до Змај Јовине улице) (обе стране) :
лева страна улице
- десна страна улице
3. Тротоар у улици Хајдук Вељка од улица Светог Саве
( од паркинга испред хале спортова до угла у улици Светозара Марковића (топлана),
лева страна и ивичњак поред пута

УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(0,72дин/м2 без ПДВ-а једном недељно):

180 м²

6118м2
4.404,96 динара
8.809,92 динара

III
* једном недељно чисте се следеће јавне површине:

4.Два степеништа на мосту прео Канала ДТД

19.01.2016. Број 1

903 м²

800 м²
800 м²

250 м²
100м2
2853 м²
2.854,16 динара

102248,64м2
2.818.670,40 динара безПДВ-а
3.100.537,44 динара са ПДВ-ом

Ручно чишћење на јавним површинама у насељеним местима са одношењем смећа на градску
депонију врши се у:
Турија
* три пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. Стазе у спортском игралишту
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,72дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (три пута недељно):

Укупна површина
230 м²
230м²
165,60 динара
496,80 динара

-Надаљ
* три пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. Парк код зграде Месне заједнице и стаза поред парка
2. Парк код поште
3. Парк код Дома здравља
4. Парк код цркве
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,72 дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(три пута недељно):

површина
234 м²
245 м²
290 м²
378м2
1147м²
825,84 динара
2.477,52 динара

Тачка 5.
Одржавање чистоће на јавним површинама у Општини Србобрану току 2016. године, обављаће се
радним данима и викендом у времену које одреди извршилац услуга.
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Тачка 6.
Број и врста посуда за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини по улицама:
Србобран
* Распоред канти за смеће на јавним површинама:
1.улица Светог Саве
2. улица Карађорђева

Број канти
18
5

3.улица Јована Јовановића Змаја

22

4.
5.
6.
7.
8.

12
12
15
4
11

улица Цара Лазара
Трг Републике
Трг Слободе
Трг Миливој Туторов
Рекавица

9. Десна обала канала

12

10. Лева обала канала

11

УКУПНО:

122

Канте се празне по распореду којим се обавља уклањања смећа по данима.
Турија
* Распоред канти за смеће на јавним површинама:

Број канти

1. улица Светог Саве

10

УКУПНО:

10

Канте се празне по распореду којим се обавља уклањања смећа по данима.
Надаљ
* Распоред канти за смеће на јавним површинама:

Број канти

1. улица Др. Лазара Ракића и Светог Саве

10

УКУПНО:

10

Канте се празне по распореду којим се обавља уклањања смећа по данима.
Тачка 7.
Планирана средства за реализацију овог програма обезбеђују се из средстава која су предвиђена у
буџету Општине Србобран за 2016. годину.
Потребна средства према важећим ценама износе укупно 2.818.670,40 динара без ПДВа, односно
3.100.537,44 динара са ПДВ.
Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање чистоће на јавним површинама.
Цена одржавања чистоће на јавним површинама утврђена је Одлуком Надзорног одбора на ЈКП „Градитељ“
Србобран број: 1031/2014-2.3.5 од 10.11.2014 године у износу од 0,72 дин/м2, на коју је Решењем Општинског
већа Општине Србобран број: 352-456/2014-III oд 11.12.2014. године, дата сагласност на цену одржавања
хигијене ужег центра града за 2014/2015. годину.
Накнада за одржавање чистоће на јавним површинама утврђује се уговором
који закључује ЈП
„Дирекција за убанизам и изградњу Општине Србобран, као Нрачилац услуга са овлашћеним предузећем (ЈКП
„Градитељ“), као Пружалац услуге, у складу са овим Програмом.
Тачка 8.
Цене на недељном нивоу се формирају тако што се укупна површина која се чисти помножи са ценом по
1м² површине и помножи са бројем чишћења у току недеље.
Цена на месечном нивоу се формира тако што се цене на недељном нивоу помноже са 4 недеље у
месецу.
Цена на годишњем нивоу се добија када се цена на месечном нивоу помножи са 12 месеци.
У случају да у складу са законом у току 2016. године, дође до промене цена за пружање услуга, у току
2016. године закључиће се Анекс уговора за пружање услуга чишћење јавних површина.
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Тачка 9.
Надзор над извршењем Програма врши надзорни орган који именује директор ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ доношењем решења. Надзорни орган има обавезу да свакодневно
сат времена пре краја радног времена обиђе све локације које су предвиђене Програмом. Дневник услуга се
води свакодневно, а оверава једном недељно од стране надзорног органа ЈП „Дирекција за урбанизам и
изградњу Општине Србобран“. На основу Дневника услуга, на крају сваког месеца се врши фактурисање и
плаћање услуга.
Тачка 10.
ЈКП „Градитељ“ је дужно да у току радног времена ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“ обезбеди контакт, а по потреби и присуство једног лица који ће бити задужено за организацију
посла и координацију са надзорним органом ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ у
процесу организације и контроле извршених послова.
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Срборан“ ће именовати лице одговорно за издавање
налога и координацију послова и контролу квалитета извршених услуга.
Наручилац има право да од Пружаоца услуге наплати уговорну казну у случају да Пружалац услуге
неуредно испуњава следеће обавезе:
ако не врши услугу у складу са Програмом одржавања чистоће на јавним површинама у Општини Србобран
за 2016. годину, стандардима и нормативима који се примењују за ову област и не поступи по рекламацији
наручиоца,
ако не предузима мере из области заштите и безбедности на раду за раднике који су ангажовани за вршење
услуге,
ако не поштује радно време утврђено Тачком 3. став 2. овог Програма, осим уколико је радно време
другачије одређено на захтев Наручиоца.
Уговорна казна ће се уредити у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Умањење уговореног износа по одредбама претходног става овог члана не може прећи износ предвиђен
одредбама Закона о облигационим односима.
Тачка 11.
Ванредни послови (нпр. одржавање културно уметничких догађаја) који подразумевају већу количину
смећа него што је уобичајено, ће се водити преко Дневника радова, а фактурисати и плаћати по ценама као и
редовни послови.
Тачка 12.
За обављање послова из овог програма, ЈКП „Градитељ“ Србобран ће одредити и ангажовати потребан
број извршилаца према обиму и врсти посла из овог програма.
Неопходна средства и опрему за вршење услуга из овог програма обезбеђује ЈКП „Градитељ“ Србобран.
Набавка средстава и опреме за вршење услуга урачунати су у цену вршења услуга.
Тачка 13.
Евентуалне измене површина, које су предмет одржавања по свим основама кориговаће се са накнадним
мерењем површина од стране наручиоца и извршиоца одржавања.
У случају неоправданог прекида пружања услуга из овог Програма извршилац је обавезан да писмено
обавести надлежну службу која врши надзор над извођењем радова, о прекиду пружања услуга као и разлозима
прекида у року од 6 сати од неоправданог прекида пружања услуга, након чега ће надлежна служба надзора
обавестити наручиоца посла.
Уколико извршилац у року од 3 дана не обезбеди обављање тих послова наручилац ће на рачун
извршиоца ангажовати другог извршиоца.
Тачка 14.
Ближи услови за обављање услуга из овог програма, утврђују се уговором који се закључује између ЈП
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ као наручиоца услуга и ЈКП „Градитељ“ Србобран као
пружаоца услуга.
Предлог уговора утврђује ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ уз претходну
сагласност Оделења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе
Србобран.
Уколико дође до промене цена научилац услуга и пружалац услуга дужни су да међусобно усагласе
интересе и изврше усклађивање уговора сачињењем Анекса уговора .
Тачка 15.
Програм одржавања чистоће на јавним површинама у Општини Србобран за 2016 годину доставља се
Општинском већу ради прибављања сагласности, и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 822/2015
Дана: 09.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Крњетин, с.р.

стр.бр.
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3.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана
27. став 1. тачка 1. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу
општине Србобран“ Србобран – пречишћен текст („Службени лист Општине Србобран“, број: 21/2014)и члана
66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
2/2009), Општинско веће на 64. седници одржаној 19.01.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
СРБОБРАН“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ број: 03/2016 који је директор ЈП
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ донео 04.01.2016. године.
II
Саставни део овог Решења чини Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији
послова у Јавном предузећу „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ број: 03/2016 од
04.01.2016. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-1/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

4.
На основу члана 26. став 1. тачка 3. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број:
7/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. став 1. тачка 12) Одлуке о одређивању органа Општине Србобран за
одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2015), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће Општине Србобран на 64. седници
одржаној 19.01.2016. године, донело је
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА – ВОЗИЛИМА БЕЗ
НАКНАДЕ, РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ
НОВИ САД - ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Србобран преноси право јавне својине на покретним стварима – возилима у јавној
својини Општине Србобран, без накнаде, другом носиоцу јавне својине Републици Србији – Министарству
унутрашњих послова – Полицијској управи Нови Сад – Полицијској станици Србобран.
Члан 2.
Покретне ствари у јавној својини Општине Србобран, на којима се преноси право јавне својине без
накнаде Републици Србији – Министарству унутрашњих послова – Полицијској управи Нови Сад – Полицијској
станици Србобран, чине два путничка возила и то:
1.
Путничко возило марке FORD, назив возила: FORD FIESTA AMBIENTE 1.25 82KS 5 vrata, број шасије:
WF0DXXGAKDFT58969, врста: путничко возило, тип: FIESTA AMBIENTE 1.25 82KS 5 vrata, каросерија: 5 врата,
година производње: 2015, боја: тамно плава, број мотора: SNJCFT58969, снага Kw: 60,0 кW/82 КS, запремина
ccm:1242, број путничких места:5, маса празног возила: 1036, цена без ПДВ: 958.000,00 динара, ПДВ:
191.600,00 динара, цена са ПДВ: 1.149.600,00 динара.
2.
Путничко возило марке FORD, назив возила: FORD FIESTA AMBIENTE 1.25 82KS 5 vrata, број шасије:
WF0DXXGAKDFT58970, врста: путничко возило, тип: FIESTA AMBIENTE 1.25 82KS 5 vrata, каросерија: 5 врата,
година производње: 2015, боја: тамно плава, број мотора: SNJCFT58970, снага Kw: 60,0 кW/82 КS, запремина
ccm:1242, број путничких места:5, маса празног возила: 1036, цена без ПДВ: 958.000,00 динара, ПДВ:
191.600,00 динара, цена са ПДВ: 1.149.600,00 динара.
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Члан 3.
На основу ове Одлуке и у складу са њом између Општине Србобран и Републике Србије – Министарства
унутрашњих послова – Полицијске управе Нови Сад – Полицијске станице Србобран закључиће се уговор о
преносу права јавне својине на покретним стварима из члана 2. ове Одлуке, којим ће се регулисати права и
обавезе уговорних страна.
Уговор из става 1. овог члана у име Општине Србобран закључиће председник Општине Србобран уз
претходну сагласност Правобранилаштва Општине Србобран.
Члан 4.
Општина Србобран, односно Одељење за привреду, буџет и финансије ће након ступања на снагу ове
Одлуке искњижити из своје књиговодствене евиденције покретне ствари у јавној својини из члана 2. ове
Одлуке и доставити сву пратећу документацију у вези истих Министарству унутрашњих послова – Полицијској
управи Нови Сад – Полицијској станици Србобран.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-1/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

5.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана
66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009),
Општинско веће на 64. седници одржаној 19.01.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА НА НАФТНОМ ПОЉУ У К.О. СРБОБРАН
I
Образује се Комисија за процену стања на нафтном пољу које се налази на територији Општине Србобран
у К.О. Србобран коју чине:
Презиме и име

Функција у
Комисији

1.

Голубски Нестор

председник

2.

Нађ Нада

члан

3.

Јоцић Владимир

члан

Р.бр.

Функција/дужност

члан Општинског већа задужен за привреду и екологију
инспектор за заштиту животне средине, задужен и за комуналну
делатност
представник Месне заједнице Србобран

Комсија из става 1. ове тачке Решења именује се на период од четири године.
II
Задатак Комисије је да изврши увид и процену стања на пољопривредним имањима, путевима, зеленим
површинама и слично на нафтном пољу у К.О. Србобран, сачини записник о стању са предлогом мера и
активности у циљу санације утврђеног стања и исти достави Општинском већу Општине Србобран и Савету
Месне заједнице Србобран.
III
Стручно-административне послове за Комисију обавља Одељење за урбанизам, стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-4-15-1/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

6.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана

стр.бр.
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66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009),
Општинско веће на 64. седници одржаној 19.01.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА НА НАФТНОМ ПОЉУ У К.О. ТУРИЈА
I
Образује се Комисија за процену стања на нафтном пољу које се налази на територији Општине Србобран
у К.О. Турија коју чине:
Презиме и име

Функција у
Комисији

1.

Голубски Нестор

председник

2.

Нађ Нада

члан

3.

Јојкић Александар

члан

Р.бр.

Функција/дужност

члан Општинског већа задужен за привреду и екологију
инспектор за заштиту животне средине, задужен и за комуналну
делатност
представник Месне заједнице Турија

Комсија из става 1. ове тачке Решења именује се на период од четири године.
II
Задатак Комисије је да изврши увид и процену стања на пољопривредним имањима, путевима, зеленим
површинама и слично на нафтном пољу у К.О. Турија, сачини записник о стању са предлогом мера и активности
у циљу санације утврђеног стања и исти достави Општинском већу Општине Србобран и Савету Месне заједнице
Турија.
III
Стручно-административне послове за Комисију обавља Одељење за урбанизам, стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-4-15-2/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

7.
На основу члана 46. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана
66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009)
и члана 5. став 5. Решења о образовању канцеларије за младе („Службени лист Општине Србобран“, број:
10/2013), Општинско веће на 45. седници одржаној 14.01.2015. године донело је следећи
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЛОКАЛНОГ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
1. На основу члана 5. став 5. Решења о образовању Канцеларије за младе Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 10/2013) и тачке 3. Решења о именовању координатора Канцеларије за младе
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 1/2014), утврђује се висина накнаде за рад
локалног координатора Канцеларије за младе Општине Србобран за 2016. годину.
2. Накнада за рад Координатора Канцеларије за младе за 2016. годину износи две просечне бруто зараде у
Републици Србији према подацима Републичког завода за стастистику за месец који претходи месецу
исплате.
3. Накнада ће се исплаћивати у складу са приливом средстава у Буџет Општине Србобран.
4. Накнада за рад Координатора Канцеларије за младе уредиће се посебним уговором.
5. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе
Србобран, а средства су обезбеђена Одлуком о буџету Општине Србобран за 2016. годину – програмска
класификација 0602 – позиција 105, економска класификација 423.
6. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-4-22/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

стр.бр.
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8.
На основу члана 46. и 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012 и 1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број:
10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 64. седници, одржаној 19.01.2016. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ДВАНАЕСТИМ ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о дванаестим изменама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи Србобран број: 02-2/2016-IV од 14.01.2016. године.
Саставни део овог Решења чини Правилник о дванаестим изменама
Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран број: 02-2/2016-IV од 14.01.2016.
године.
II
Овлашћује се начелник Општинске управе Србобран да сачини пречишћени текст Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Служебном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-2/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

9.
На основу члана 7. став 3. Закона о озакоњењу („Службени гласник Републике Србије“, број: 96/2015),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 59.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 2. и 38.
Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника
Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на
64. седници одржаној 19.01.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
I
Образује се Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији Општине Србобран, коју
чине:
Р.бр.

Презиме и име

Функција у
Комисији

1.
2.
3.
4.

Весна Поповић
Слађана Голупски
Персида Грујић
Снежана Јојкић

председник
зам.председ.
члан
члан

5.

Татјана Радишић

члан

6.

Ружица Стојановић

члан

7.

Дејан Давидов

члан

8.

Славица Митровић

члан

запослен/стручност

радник Општинске управе, дипломирани грађевински инжењер
радник Општинске управе, дипломирани инжењер архитектуре
радник Општинске управе, грађевински инжењер
радник Општинске управе, грађевински техничар
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, грађевински техничар
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, дипломирани грађевински инжењер
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, дипломирани инжењер – мастер мехатронике
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, дипломирани грађевински инжењер

Комсија из става 1. ове тачке Решења именује се на период од годину дана.
II
Задатак Комисије је да спроведе попис и евиденцију незаконито изграђених објеката, према програму
пописа (који је јаван, и који је објављен на званичној презентацији Општине Србобран – www.srbobran.rs) по
зонама, односно целинама, који је на предлог грађевинског инспектора донео начелник Општинске управе
Србобран.

стр.бр.
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Попис се врши према прописаним обрасцима, и исти се након извршеног пописа достављају гађевинском
инспектору.
Од чланова Комисије наведене у делу I овог Решења, биће одређена по два лица који ће обављати
послове пописда на основу плана и инструкције грађевинског инспектора, по зонама наведеним у програму.
III
Стручно-административне послове за Комисију обавља Одељење за урбанизам, стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-4-30/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

10.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 103/2015),
члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014),
члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став
1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009) и
члана 16. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2016. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
21/2015), Општинско веће на 64. седници одржаној 19.01.2016. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2016. годину (»Службени лист Општине
Србобран», број: 21/2015), глава 4.01. – Општинска управа, функција 130 – Општинска управа, позиција
42, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 120.000,00 динара, и то:
- Већу савеза синдиката Општине Србобран 100.000,00 динара, и
- СУБНОР Србобран 20.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 2.01. – Председник Општине,
функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи из буџета, позиција 9/1, програмска
класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 481 – Остала удружења грађана – у
износу од 120.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-8/2016-III
Дана: 19.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

стр.бр.
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САДРЖАЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Решење о образовању Комисије за развој пољопривреде Општине Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама у
Општини Србобран за 2016. годину (ужи центар Србобран, Турија, Надаљ)
Програм одржавања чистоће на јавним површинама у Општини Србобран за 2016. годину
(ужи центар Србобран, Турија, Надаљ)
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњој органзацији
и систематизацији радних места у ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“
Одлука о преносу јавне својине Општине Србобран на покретним стварима – возилима без
накнаде, Републици Србији – Министарству унутрашњих послова – Полицијској управи Нови
Сад – Полицисјкој станици Србобран
Решење о образовању Комисије за процену стања на нафтном пољу у К.О. Србобран
Решење о образовању Комисије за процену стања на нафтном пољу у К.О. Турија
Решење о утврђивању висине накнаде за рад локалног координатора Канцеларије за младе
Општине Србобран
Решење о давању сагласности на Правилник о дванаестим изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран
Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

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
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