СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
____________________________________________________________________________________
Година XLI
_________Србобран, 29.01.2018.
____
_____
__Брoj: 1.
_________________________________“Излази по потреби“__________________________________
1.
На основу члана 200. а у вези са чланом 229. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
Републике Србијеˮ, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 28. став 1. тачка 7. Одлуке о
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште Србобран“ Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 27/2017), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број
11/2017 – пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран у својству
Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште Србобран“ Србобран, на 18. седници одржаној
дана 29.01.2018. године, донела је
О Д Л У К У
о именовању чланова надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште
Србобран“ Србобран и утврђивању висине накнаде за њихов рад
Члан 1.
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште
Србобран“ Србобран:
Р.бр.

Име и презиме

ЈМБГ

1.

Радослав Главрданов

1109976830046

2.

Ивана Станић

2301985835001

3.

Дејанa Алексијевић

2204988835007

4.

Слободанка Опанчарев
Ћелбабин

1209978835023

Број личне
карте/пасоша
005402839
ПС Србобран
005135216
ПС Србобран
006065443
ПС Србобран
003630746
ПС Србобран

Адреса
Турија,
Светозара Милетића 4А
Србобран,
Миладина Јоцића 12
Надаљ,
Браће Пантић 34
Србобран,
Вука Караџића 68А

Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ за председника надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште
Србобран“ Србобран:
Слободан Секулић

1808987830116

006938584,ПС Србобран

Србобран, Милоша Обилића 97

Члан 3.
Обавезује се вршилац дужности директорa да изврши евидентирање ове одлуке и да се
Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

упише

у

Члан 4.
Утврђује се накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора Друштва са ограниченом
одговорношћу „Одмаралиште Србобран“ Србобран, месечно у висини и то:
Р.бр
1.
2.

Функција у надзорном одбору
председник
члан

Износ накнаде без пореза и доприноса
8.000,00
5.000,00

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бро: 02-2/2018-I
Дана: 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

стр.бр.
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2.
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобан“, број 11/2017 – пречишћен текст) и
члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2015 –
пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на 18. седници одржаној 29.01.2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН ЗА 2018. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“
Србобран за 2018. годину број 1903/2017-1.1 који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на
седници одржаној 27.12.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-1/2018-I
Дана: 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

3.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (Службени гласник Републике Србиеј“, број
107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014, 96/2015,
106/2015 и 105/2017 – др.закон), члана 17. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број 11/2017 – пречишћен текст), члана 83. став 1. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017) и члана 23. Статута Дома здравља „др
Ђорђе Бастић“ Србобран, Скупштина Општине Србобран на 18. седници одржаној 29.01.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН
I
ДР СВЕТЛАНА РАЈАК, специјалиста педијатар из Новог Сада, РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора
Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран са 29.01.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
Образложење
Решењем Скупштине Општине Србобран број 02-65/2017-I, које је донето на 15. седници одржаној 17.
октобра 2017. године, др Светлана Рајак – специјалиста педијатар је именована за директора Дома здравља „др
Ђорђе Бастић“ Србобран са 14.10.2017. године на период од четири године.
Чланом 131. став 1. Закона о здравственој заштити регулисано је да директор организује рад и руководи
процесом рада, представља и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене
установе док је чланом 135. став 2. тачка 3) истог Закона утврђено да ће оснивач здравствене установе
разрешити директора пре истека мандата ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу
штету здравственој установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу
настати веће сметње у раду здравствене установе.
Др Светлана Рајак, након ступања на функцију директора Дома здравља “др Ђорђе Бастић“ на
располагању је имала пројекте за отварање апотеке у склопу Дома здравља и предвиђена средства за
адаптацију постора за отварање апотеке у просторијама Дома здравља и израдu пројекта за чекаоницу за
лабараторију. За ове инвестиције било је обезбеђено у буџету Општине Србобран 1.710.000,00 динара чиме би
се између осталог, решио горући проблем функционисања апотека и статуса запослених у њима.
Буџетом Општине Србобран за 2017. годину је било предвиђено и обезбеђено 500.000,00 динара за
опремање новоизграђеног дела педијатрије. Са обзиром да то није реализовано педијатрија ће бити изграђена
али неће бити опремљена за рад. Такође, створили би се предуслови за реакредитацију Установе.
Од свега набројаног, др Светлана Рајак није предузела никакве мере да би дошло до реализације ових
приоритета и поред сугестије од стране локалне самоуправе. Због горе наведеног, онемогућена је реализација
изградње чекаонице за чега су обезбеђена средства у буџету за 2018. годину.
Такође, у буџету за 2017. годину су била обезбеђена финансијска средства ради извођења грађевинских
радова у циљу реновирања истурене амбуланте у Надаљу у вредности од 500.000,00 динара за шта је постојала
и пројектна документација. Ни ово није урађено а из ових средстава је ненаменски утрошено 55.000,00 динара
за израду пројекта у друге намене.
Скрининг је обављен нестручно и у супротности са планом који је усвојила локална самоуправа.

стр.бр.
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Др Светлана Рајак, одбила је да на дневни ред Надзорног и Управног одбора стави налаз ревизора и
проблем ненаменског коришћења службеног стана у Турији.
Један од великих проблема који онемогућава нормално функционисање Дома здравља “др Ђорђе
Бастић“ је непостојање шефа финансијске службе за шта је најодговорнија др Светлана Рајак, која је као
директор морала да предузме одређене кораке у решавању овог питања.
Такође, др Рајак није предузимала адекватне мере за трајно решење проблема са стоматолозима на
основу судског решења о враћању отпуштених стоматолога на посао. Била јој је скренута пажња да по
добијању судског решења формира радну групу која ће дати предлог за отклањање свих неправилности које су
наведене у судском решењу. На тај начин би се испоштовало правилно решење вишка запослених у
стоматологији и много краће би се финансирали.
Укидањем другог лекара у Турији и Надаљу и онемогућавањем да изабрани лекари извршавају законску
обавезу кућних посета својим пацијената, а незаконито увођење четворочасовног дневног рада једног лекара у
кућном лечењу, битно је угрожено функционисање примарне здравствене заштите у Општини Србобран.
Такође, предлагањем закључења анекса уговора о раду о накнадама личних дохотка за три лекара на
специјализацији и специјалисти ургентне медицине, на најдрастичнији и незаконит начин ускраћује основна
законска права запослених.
Све наведено јесу чињенице које за последицу имају да Дом здравља своју законску функцију не врши
на адекватан начин и има за последицу да грађани не могу да остваре законом загарантована права и битно су
угрожени интереси локалне самоуправе у вршењу својих оснивачких права. Као директор Дома здравља “др
Ђорђе Бастић“ др Светлана Рајак има највећу одговорност за пропусте у раду који су наведени.
Оваквим својим чињењем и нечињењем које представља нестручан, неправилан и несавестан рад,
односно занемаривање и несавесно извршавање својих обавеза др Светлана Рајак је допринела да су настале
веће сметње у раду здравствене установе.
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења именована има право да покрене спор пред
надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 112-10/2018-I
Дана: 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

4.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 134. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014,
96/2015, 106/2015 и 105/2017 – др.закон), члана 18. став 1. и 40. став 1. тачка 10) Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017),
Скупштина Општине Србобран на 18. седници одржаној 29.01.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН
I
Др РАДИВОЈ ОСТОЈИЋ, доктор стоматологије, из Србобрана, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности
директора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран са 30.01.2018. године, на период од шест месеци.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 112-11/2018-I
Дана: 29.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

5.
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, 68/2015 - др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 11/2017 – преечишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 16. Одлуке о буџету
Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017, 8/2017
- исправка, 18/2017, 23/2017 и 27/2017) Општинско веће на 42. редoвној седници одржаној 23.01.2018. године
донело је

стр.бр.
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Р Е Ш Е Њ Е
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА
2017. ГОДИНУ
I
У Решењу о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину број 400476/2017-III од 29.12.2017. године („Службени лист Општине Србобран“, број 28/2017) у тачки I

56
511
мења се и гласи:
56

511

Изградња пречистача отпадних вода

121.323.000,00

121.163.000,00

Изградња пречистача отпадних вода

131.250.000,00

131.090.000,00

У К У П Н О:

123.073.000,00

123.073.000,00

У К У П Н О:

133.000.000,00

133.000.000,00

као и подаци наведени под Укупно са
на:

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-476-1/2017/2018-III
Дана: 23.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

6.
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, 68/2015 - др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 11/2017 – преечишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 16. Одлуке о буџету
Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017, 8/2017
- исправка, 18/2017, 23/2017 и 27/2017) Општинско веће на 42. редoвној седници одржаној 23.01.2018. године
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА
2017. ГОДИНУ
I
У Решењу о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину број 400480/2017-III од 29.12.2017. године („Службени лист Општине Србобран“, број 28/2017) у тачки I

56
511
мења се и гласи:
56

511

Изградња пречистача отпадних вода
Изградња пречистача отпадних вода

128.281.000,00
131.090.000,00

121.323.000,00
124.132.000,00

као и подаци наведени под Укупно са
У К У П Н О:

196.791.000,00

196.791.000,00

на:
У К У П Н О:

199.600.000,00

199.600.000,00

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-480-1/2017/2018-III
Дана: 23.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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7.
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-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 11/2017 – преечишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 17. Одлуке о буџету
Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017), Општинско Веће
општине Србобран, на 42. седници, одржаној 23.01.2018. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број 27/2017), раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета,
позиција 50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 1.000.000,00 динара за унапређење
социјалне заштите.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа,
функционална класификација 130 – Општинска управа из буџета, позиција 34, програмска класификација 0602
– Локална самоуправа, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама у износу од
500.000,00 динара и позиција 57, програмска класификација 0901 - Социјална заштита, економска
класификација 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 500.000,00 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».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-8/2018-III
Дана: 23.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

8.
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-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 11/2017 – преечишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 17. Одлуке о буџету
Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017), Општинско Веће
општине Србобран, на 42. седници, одржаној 23.01.2018. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број 27/2017), раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета,
позиција 50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 500.000,00 динара за „Помоћ Косову и
Метохији“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа,
функционална класификација 070 – Социјална заштита из буџета, позиција 55/8, програмска класификација
0901 – Социјална и дечија заштита, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из б уџета у
износу од 500.000,00 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».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-1/2018-III
Дана: 23.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

9.
На основу члана 2. став 3. тачка 12) Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 22. Одлуке о комуналном реду („Службени лист Опшине Србобран”,
број 12/2014 и 14/2015, 19/2016 - друга Одлука и 2/2017), члана 7. Одлуке о одржавању јавних зелених
површина („Службени лист Србобран“, број 8/2015, 19/2016 - друга Одлука и 2/2017), члана 59. Статута
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38.
Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1.

стр.бр.
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Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017),
Општинско веће на 42. седници одржаној 23.01.2018. године, доноси
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Под одржавањем јавних зелених површина у Општини Србобран подразумева се уређење, текуће и
инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и других зелених површина. Јавне зелене
површине су земљишта која су у складу са важећим просторно планским документима намењена за подизање
јавних зелених површина и неуређене јавне зелене површине под парложном травом.
Типови јавних зелених површина који су предмет одржавања: паркови, скверови, зеленило дуж
саобраћајница (травњаци, дрвореди, ветрозаштитни појасеви и други засади), блоковско зеленило, зеленило
поред и око стамбених зграда, парк шуме, јавне зелене површине за рекреацију, заштитно зеленило, као и
остале зелене површине).
Пословe одржавања јавних зелених површина на територији Општине Србобран обавља
ЈКП
„Градитељ“ Србобран.
Члан 2.
Уређење јавних зелених површина обухвата планирање, подизање и одржавање истих.
Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:
- заснивање травних површина од одговрајућих смеша трава за дате услове, одржавање висине траве од
3-5цм (за травнате површине које се машински косе), уз редовно наводњавање (уколико постоје услови,
прехрањивање и др.),
- формирање ружичњака или цветњака од перена и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског цвећа,
- прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или
осушеног материјала у жардињерима,
- вишекратно орезивање живе ограде и пузавица, у складу са естетским и функционалним захтевима
околине,
- нега дрворедних садница, у улици и алеји, које су по правилу од исте врсте дрвећа, и друге неопходне
радње ради заштите дрвећа.
- обнова и реконструкција постојећих јавних зелених површина.
Члан 3.
Локације на подручју општине на којима се врши одржавање јавних зелених површина које су
предвиђене за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију
Време, врста послова и динамика односно период обављања радова по локацијама
Одржавања и уређење јавних зелених површина у општини Србобран чине следећи послови:
Р. бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Опис
чишћење и припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа у
жардињерама
чишћење и припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа у парку
(земљана површина)
сејање или садња сезонског цвећа у жардињерама
сејање или садња сезонског цвећа у парку (земљана површина)
окопавање сезонског цвећа и ружа
заливање сезонског цвећа у парку (земљане површине)
заливање цвећа у жардињерама
заливање цвећа у саксијама на канделабрима
орезивање живе ограде
утовар и одвоз биљних остатака на депонију
садња- допуна живе ограде
прихрањивање и третирање заштитним средствима
садња сезонског цвећа у саксије пречника 25 цм
окопавање садног материјала на расаднику
ручно уклањање траве на цветним површинама
ручно кошење траве на јавним површинама

а) Садња, окопавање и заливање, прехрањивање цвећа у жардињерама и саксијама:
1) У Србобрану: Жардињере у улицама:

јединица мере
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ком.
ком.
m1
m3
m1
m2
ком.
по радном часу
m2
по радном часу

стр.бр.
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- Светог Саве:
- 2 комада фи 65цм испред библиотеке површине 0,33м2/ком – укупно 0,66 м2
- 4 комада 30*90цм испред поште површине 0,27м2/ком – укупно 1,08м2
- 2 комада фи 75цм испред центра за социјални рад површине 0,44м2/ком –
укупно 0,88м2
- Тргу Миливоја Туторова:
-12 комада 30*65 цм површине – укупно 2,34 м2
-1 комад 70*70 цм прелаз од Трга према Градитељу површине 0,49м2/ком –
укупно 0,49м2
- Доситејева:
- 7 комада 30*90 цм испред Позориштанца површине 0,27м2/ком – укупно 1,89м2
- 2 комада 40*140 цм, 0,56 м2/ком – укупно 1,12 м2
- Трг Републике:
- 20 комада фи 75цм према улици Светог Саве површине 0,44м2/ком – укупно
8,00м2
- 15 комада 30*65цм према улица Ј.Ј. Змај површине 0,20м2/ком –- укупно 3,00м2
- Бардова:
- 4 комада 30*65цм површине 0,20м2/ком – 0,80м2
- Карађорђева:
- 9 комада Фи 65цм деоница од Ј.Ј. Змај до Светог Саве површине 0,33м2/ком –
укупно 3,00 м2
-Трг Слободе:
- парк – стубне жардињере 4 комада- 4 нивоа (фи 80,фи60,фи40,фи25цм)
0,95м2/комаду – укупно 3,80м2
- Укупан број жардињера: 90 комада,
- Укупно површина: 80,00 м2
Саксије пречника 25цм на канделабрма у улици Карађорђева, на Тргу слободе (парк)
- Број саксија: 67 комада,
Украсна сељачка кола у улици Светог Саве: 1 комад.
2) У Турији: Жардињере испред зграде Месне заједнице и испред ОШ „Петар Драпшин“
- Број жардињера:3 комада,
- 5 комада 1,30*1,30м око дрвећа испред зграде Месне заједнице - укупно 8,45 м2
- 6 комада 0,90*2,00м у бехатону испред зграде Месне заједнице - укупно 10,80 м2
- Укупна површина: 21,89 м2,
3) У Надаљу: Жардињере код споменика Момчилу Тапавици, код Светосавског дома
- Број жардињера:10 комада,
- Укупна површина: 2,64 м2,
Саксије пречника 25цм на канделабрима у улици Светог Саве
- Број саксија: 12 комада
б) Садња, окопавање и заливање, прехрањивање цвећа и одржавање зеленила на јавним површинама:
У Србобрану
- Окопавање, ручно уклањање траве на цветним површинама и садња цвећа на земљаним површинама Трга
слободе (парк) – укупна површина 140 м2
- Орезивање и окопавање живе ограде у укупној дужини од 1.600 дужних метара, по потреби садња и допуна
живе ограде на јавним површинама у улици Светог Саве, уз Спортску халу и Гимназију на Тргу професора
Миливоја Туторова, на Тргу Слободе (парк), код Католичке цркве, код Хотела „Елан“ - утовар и одвоз биљних
остатака на депонију удаљену до 10,50км.
- Орезивање, копање шибља (улица Карађорђева)
- орезивање садница кугластог бакрема и шибља око стабала – укупно 141 комад (улице Јована Јовановића
Змаја -100 комада, Доситејева - 12 комада и Карађорђева - 29 комада )
и други послови сличне природе.
Време, динамика односно период обављања радова по локацијама
Одржавање јавних зелених површина врши се у периоду од априла до краја октобра текуће године.
Број заливања и окопавања, орезивања, садња допуне живе ограде прехрањивања и третирања
заштитним средствима врши се у зависности од потребе и временских услова.
Надлежно одељење Општинске управе Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених
послова.
Одржавање дрвећа орезивање, вађење дрвећа вршиће се по потреби.

стр.бр.
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За Машинско кошење јавних зелених површина у Србобрану предвиђене су следеће површине:
парк на Тргу Слободе
површине уз халу спортова, Гимназија, површине уз мост, испред хале и хотела (десна страна
моста)
површине уз канал од моста до пијаце
површине око жутог бунара до Поште
површине око Католичке цркве
све травне површине око спортских терена на Рекавици
Укупно (са површинама жардињера)

5.688м2
7621м2
3.050м2
370м2
2.310м2
9.224м2
18.580м2

Поред ових површина машински се косе путни појасеви у улици 19. октобра, Новосадски пут од бензинске
пумпе до моста, Туријски пут од моста до Семенарства и путни појас од завршетка улице Милоша Обилића у
Србобрану до уласка у Турију („Кувајт“), улица Бранислава Нушића итд.
За ручно или машинско кошење у Србобрану предвиђене су следеће површине:
- површине уз мост и банкине на Рекавици
- Каналска улица и део уз канал ДТД
- околина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице и Калварије
- појас иза Кланице и део до зграде Циглане
- површине од моста на каналу ДТД и део пута до пруге
- одржавати појас уз стазу уз канал од моста до Жаба бара
- одржавати појас иза Жаба бара и Фудбалског стадиона
- појас уз пут за Вашариште
- одржавати зеленило на раскрсницама да буду прегледне
- одржавање површине испред касарне
- одржавање површине између спортске сале, кошаркашког терена и хотела „Елан“
За машинско кошење у Турији предвиђене су следеће површине:
- бивша стара карафана у центру 600 м2
- травната површина на спортском у центру Турије 1300 м2
За машинско кошење у Надаљу предвиђене су следеће површине:
- парк код Месне заједнице
- парк код поште
- парк код Дома здравља
- парк код цркве
Укупна површина за кошење 4530м2
Надлежно одељење Општинске управе Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених
послова, зависно од вегетације.
Машинско кошење се врши по потреби када је трава виша од 5 цм , а ручно до два пута месечно.
Јавне зелене површине које се издају за сенокос у Општини Србобран
- Путни појас са обе стране Сегединског пута /почетак је иза салаша Дебељачки/
- Сексерова ћуприја /Беглучка страна/
- Сексерова ћуприја /Тукљанска страна/
- крај Барањске улице до мостића на Криваји
- десна страна од улице Барањска од мостића на Криваји до улице Поповача Венац
- канал од улице 19. октобар до улице Србобрански Шанац и десне стране од моста на Криваји до Иђошке
улице
- улица Туријска од асвалтног пута до жичане ограде расадника и појас од асвалтног пута према Турији до
ограде расадника
- десна страна Туријски пут од улице Јованов Тодора до Виталовог складишта
- лева страна ул.Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од почетка улице завршно са бр.10 у
истој улици
- лева и десна страна Пролетерске улице од силоса до улице Ђорђа Зличића
- лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терна од бр.16 до пруге
- Фрушкогорска улица од моста на Криваји до улице Петефи Шандора и реке Криваје
- обала канала ограничена улицама Неретљанска до Ратарске улице
- обала канала од Жаба бара до завршетка фудбалског стадиона
- лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од. бр.10 до бр.16 у тој улици
- Туријски пут од моста до Авалске улице, омеђен регионалним путем и десне стране Туријске улице
- oколина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице и Калварија
- појас иза Кланице и део до зграде Цигљане

стр.бр.
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- камп на Вашаришту
- шумица на Вашаришту-спортски терени до фудбалског игралишта
- угао улице Рибарске и Поповача венац
- појас иза велике пијаце улица Доситејева.
Део jавних зелених површине у Општини Србобран се издају за сенокос, на основу огласа за давање на
привремено коришћење земљишта у сврху сенокоса, у периоду вегетације од априла до октобра. Обавезе
закупца регулисане су уговором који се закључује између закупца и надлежног одељења Општинске управе
Србобран.
Члан 4.
Планирана средства за реализацију овог програма обезбеђују се из средстава која су предвиђена у
буџету Општине Србобран за 2018. годину
Средства планирана буџетом Општине Србобран за 2018. годину, за реализацију овог програма износе
укупно 4.500.000,00 динара
Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање јавних зелених површина.
Цена одржавања јавних зелених површина утврђена је Одлуком Надзорног одбора на ЈКП „Градитељ“
Србобран број 773/2017-1.2 од 21.06.2017 године у износу од 4,12 дин/м2, на коју је Решењем Општинског
већа општине Србобран број 38-36/2017-III oд 13.07.2017 године дата сагласност на цену одржавања јавних
зелених површина.
Члан 5.
Надзор над извршењем Програма врши надлежно одељење Општинске управе Србобран. Овлашћено
лице надлежног одељења Општинске управе Србобран 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 овлашћеног лица надлежног одељења Општинске управе Србобран. На
основу Дневника услуга, на крају сваког месеца се врши фактурисање и плаћање услуга.
Члан 6.
ЈКП „Градитељ“ је дужно да у току радног времена надлежног одељења Општинске управе Србобран
обезбеди контакт, а по потреби и присуство једног лица који ће бити задужено за организацију посла и
координацију са овлашћеним лицем надлежног одељења Општинске управе Србобрану процесу организације и
контроле извршених послова.
Надлежно одељење Општинске управе Србобран ће именовати лице одговорно за издавање налога и
координацију послова и контролу квалитета извршених услуга.
Општинска управе Србобран, као наручиоца услуга има право да од ЈКП „Градитељ“ Србобран, као
пружаоца услуге наплати уговорну казну у случају да пружалац услуге неуредно испуњава следеће обавезе:

ако не врши услугу у складу са, Програмом, 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 одредбама 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.
Члан 7.
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. Наручилац обезбеђује
коришћење електричних инсталација и коришћење прикључака за воду.
Члан 8.
Ближи услови за обављање услуга из овог програма, утврђују се уговором који се закључује између
Општинске управе Србобран, као наручиоца услуга и ЈКП „Градитељ“ Србобран, као пружаоца услуга. Предлог
уговора утврђује надлежно одељење Општинске управе Србобран.
Надлежно одељење Општинске управе Србобран је дужно да до 31.01. поднесе извештај Општинском
већу о реализацији Програма у претходној години.
Члан 9.
Овај Програм се има објавити у „Службеном листу Општине Србобран”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-3-10/2018-III
Дана: 23.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.
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10. И С П Р А В К А
У Одлуци о измени надлежног органа у одређеним одлука Скупштине Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број 19/2016), члан 3. став 1. алинеја 4. брише се: „Члан 40.“ а уместо речи: „Одлуке“
уписује се реч: „Одлука“.

Р.бр.
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о именовању чланова надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу
„Одмаралиште Србобран“ Србобран и утврђивању висине наканде за њихов рад
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за
2018. годину
Рајак др Светлана - Решење о разрешењу директора Дома здравља „др Ђорђе Бастић“
Србобран
Остојић др Радивој - Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „др
Ђорђе Бастић“ Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о измени Решења о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине
Србобран за 2017. годину
Решење о измени Решења о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине
Србобран за 2017. мгодину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Програм одржавања јавних зелених површина на територији Општине Србобран за 2018.
годину
ИСПРАВКА
Исправка Одлуке о измени надлежног органа у одређеним одлука Скупштине Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 19/2016)

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
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4
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