СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
____________________________________________________________________________________
Година XL
_________Србобран, 23.02.2017.
____
_____
__Брoj: 2.
_________________________________“Излази по потреби“__________________________________
4.
На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник
Републике Србије“, број: 101/2015), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран («Службени лист
Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015/- пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине
Србобран на 5. седници одржаној 24.11.2016. године, донела је

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, А ПОСЕБНО ЗА
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА
ЖИВОТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим изменом мења се Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу
инфраструктурних објеката и других објеакта у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 2016.
годину број: 016-10/2016-I од 14.04.2016. године („Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2016) тако што
се мења члан 2. Програма и исти сада гласи:
“Члан 2.
За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од минералних
сировина Општине Србобран у износу од 46.500.000,00 динара за 2016. годину што са неискоришћеним
средствима из 2015. године у износу од 22.880.000,00 динара чини укупан расположиви износ од 69.380.000,00
динара.
Средства из става 1 члана 2. Овог Програма користиће се за:
Редни
број

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОПИС

Износ

Радови на уређењу центра Турије, инвестиционо одржавање МЗ Турија, јавна
расвета и видео надзор
Експропијација земљишта за изградњу пречистача отпадних вода у Србобрану и
приступног пута
Реконструкција водоводне мреже у Турији ул. В.Караџића и Б.Радичевића
Крпљење ударних рупа и саобраћајна сигнализација у сва три насеља општине
Србобран
Радови на проширењу јавне расвете у сва три насеља општине Србобран
Изградња изливне грађевине на каналу ДТД у Србобрану
Израда пројекта базена Општине Србобран
Изградња главног колектора система за евакуацију и пречишћавање отпадних
вода
(деоница 1 , 2 и црпна станица ЦС-10) у улици Милоша Обилића од улице
Станоја Главаша до пречистача у дужини 1970 м
Уградња хидрантске мреже са инсталацијом за дојаву пожара и ПП апарати за
објекат “Позориштанце” Србобран
УКУПНО:

7.200.000,00
3.500.000,00
392.000,00
3.000.000,00
329.000,00
3.500.000,00
259.000,00
50.000.000,00
1.200.000,00
69.380.000,00

Члан 3.
На Измену Програма, након доношења од стране Скупштине Општине Србобран, потребно је прибавити
сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику грађевинарство и саобраћај.
Члан 4.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Oпштине Србобран“.
* * *
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је својм актом број 115-310-105/2016-02 од
06. децембра 2016. године дао своју САГЛАСНОСТ на Измену Програма за унапређење услова живота локалне

стр.бр.

10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

_23.02.2017. Број 2

заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова
живота Општине Србобран за 2016. годину, број: 016-22/2016-I који је донела Скупштина Општине Србобран на
својој 5. седници одржаној дана 24. новембра 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-22/2016-I
Дана: 24.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

5.
На основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), члана 40. Статута Oпштине Србобран («Службени лист
општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016), члана 83. Пословника Скупштине Општине
Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина
Општине Србобран на 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Констатује се да одборнику ШИЈАЧКИ МИОДРАГУ из Надаља, Лазара Ракића 54/1, престаје мандат
одборника у Скупштини Општине Србобран са 10.01.2017. године, по основу поднете оставке.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 013-1/2016-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

6.
На основу члана 56. у вези са чланом 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), члана 34. став 2. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 6. и 10. Пословника
Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и
21/2015), Скупштина Општине Србобран на 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком потврђује се мандат одборника Скупштине Општине Србобран, са изборне листе 9.
БРАНКО ГАЈИН група грађана изабраних на изборима одржаним 24. априла 2016. године, који уживају сва права
и дужности одборника Скупштине Општине Србобран, и то:
Р.бр.
1.

(име и презиме)
Рајко Ђурић

Надаљ

(адреса пребивалишта)
Браће Јоцков

45

Члан 2.
Мандат одборника Скупштине Општине Србобран траје до истека мандата одборника чији је мандат
потврђен на Конститутивној седници седници Скупштине Општине Србобран, одржаној 26.05.2016. године.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу Општине Србобран»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 013-__/2016-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

7.
На основу члана 63. 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 и
103/2015 и 99/2016), 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 7. седници, одржаној
23.02.2017. године, донела је

стр.бр.
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О Д Л У К У
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке се мења и гласи:
„Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Србобран за 2017. годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:
у 000 дин.
ИЗНОС
2

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- Буџетска средства
- Сопствени приходи
- Донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- Текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- Текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИСРАЊЕ

776.411
774.311
701.540
29.021
43.750
2.100
1.070.706
479.147
456.534
22.613
591.559
584.051
7.508
43.750
-294.295
-294.295
294.295
100.000
206.295
12.000
-

Приходи и примања , расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у 000 дин.
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I. УКУПНА ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ИЗ 2016.ГОД.
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Текући трансфери
8. Капитални трансфери
Капитални расходи

Економска
класификација
2

7
71
711
714
712+713+716+719
74
7411
7415
772
731+732
733
8
4
41
42
44
45
47
48+49
4631
4632
5

Средства
из буџета
3

1.052.585
745.290
347.600
143.600
17.100
186.900
151.773
2.000
127.500
43.750
202.167
1.000
1.040.585
465.534
99.598
94.640
14.701
56.725
20.292
37.538
94.962
584.051

стр.бр.
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III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV. Примања од продаје нефинансијске имовине
V. Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
2. Примања од иностраног задуживања
VI. Набавка финансијске имовине
VII. Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним
банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
VIII. НЕТО ФИНАНСИСРАЊЕ (IV+кл 3+V-VI-VII=-III)
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ) (III+IV-VI)

(7+8)-(4+5)
92
91
911
9113+9114
9111+9112+9115+9116
+9117+9118+9119
912
62
61
611

-294.295
100.000
100.000
12.000
12.000

6113+6114

12.000

6111+6112+6115+6116
+6117+6118+6119
612

+294.295
-

Члан 2.
Буџет за 2017. годину састоји се од:
Прихода и примања у износу од 952.585.000,00 динара;
Расхода и издатака у износу од 1.040.585.000,00 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 се мења и гласи:
„Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу 936.000,00 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.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 500.000,00 динара и користе
се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 5.
Члан 5. Одлуке се мења и гласи:
„Члан 5.
Примања буџета општине у укупном износу од 1.082.706.000,00 динара по врстама, односно економским
класификацијама, утврђена су у следећим износима:
Економска
класификација
1
711
711110
711120
711143
711145
711146
711147
711180
711190
713
713120
713310
713420
713610
714

Примања
2
Порез на доходак, добит и
капиталне добитке
порез на зараде
порез на приходе од самосталних
делатности
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од пољопривреде и
шумарства
порез на земљиште
самодоприноси
порез на друге приходе
Порез на имовину
порез на имовину
порез на наслеђе и поклон
порез на капиталне трансакције
порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге

Износ
Из
Буџета-Извор 01

Сопствени
Приходи-Извор
04 и остали
приходи

УКУПНО

3
143.600.000,00

0,00

143.600.000,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

3.800.000,00
100.000,00

0,00
0,00

3.800.000,00
100.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

3.600.000,00
100.000,00
15.000.000,00
183.900.000,00
159.500.000,00
4.100.000,00
20.200.000,00
100.000,00
17.100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.600.000,00
100.000,00
15.000.000,00
183.900.000,00
159.500.000,00
4.100.000,00
20.200.000,00
100.000,00
17.100.000,00

стр.бр.

13

714513
714543
714552
714562
716
716111
731
731251
733
733150
733150,73325
0
733131
741
741150
741510
741522
741531
741534
742
742152

742156
742251
742253
742255
742351
743
743324

743352

744
744150
744200
745
745150
811
811100
823
823100
912
912251
321
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комунална такса за држање моторних
возила
накнада за промену намене обр. пољоп.
земљишта
боравишна такса
посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
Други порези
комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
Донација од иностраних држава
Капиталне донације од иностраних
држава у корист нивоа општина
Трансфери од других нивоа власти
(грантови)
ненаменски текући трансфери од других
нивоа власти у корист нивоа Општине
наменски текући и капитални
трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа Општине
наменски текући трансфер за
финансирање услуга социјалне заштите
Приходи од имовине
камате на средства консолидованог
рачуна трезора општина
накнада за коришћење природних
добара
приходи од давања у закуп
пољопривредног зем. у држ. својини
комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама
накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Приходи од продаје добара и услуга
приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
приходи од услуга боравка деце у
предшколској установи
општинске административне таксе
накнада за уређивање грађевинског
земљишта
такса за озакоњење објеката општине
приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општина
Новчане казне и одузета имовинска
корист
Приходи од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје
приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том
поступку
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица
капитални добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
мешовити и неодређени приходи у
корист општине
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје роба и услуга
Примања од продаје роба и услуга
Примања од иностраног задуживања
Примања од задуживања од иностраних
држава у корист нивоа општина
Неутрошена средства из претходне

7.700.000,00
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0,00

7.700.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

8.300.000,00

0,00

8.300.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

43.750.000,00

0,00

43.750.000,00

43.750.000,00

0,00

43.750.000,00

202.167.000,00

12.985.000,00

215.152.000,00

77.757.000,00

6.985.000,00

84.742.000,00

122.525.000,00

6.000.000,00

128.525.000,00

1.885.000,00

0,00

1.885.000,00

129.500.000,00

0,00

129.500.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

46.500.000,00

0,00

46.500.000,00

73.700.000,00

0,00

73.700.000,00

6.300.000,00

0,00

6.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

9.850.000,00

15.170.000,00

25.020.000,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

15.170.000,00

15.670.000,00

2.050.000,00

0,00

2.050.000,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

5.000.000,00

866.000,00

5.866.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

866.000,00

866.000,00

5.373.000,00

0,00

5.373.000,00

5.373.000,00

0,00

5.373.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00

0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

206.295.000,00

0,00

206.295.000,00

стр.бр.
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године
Пренета – неутрошена средства из 2016.
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

206.295.000,00
1.052.585.000,00

0,00
30.121.000,00

206.295.000,00
1.082.706.000,00

Члан 6.
Члан 6. Одлуке се мења и гласи:
„Члан 6.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Економска
класификација

1
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
43
431
434
44
441
444
45
451
454
46
463
464

О П И С

2
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Накнаде одборницима
Коришћење услуга и добара
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација и употреба средстава за рад
Амортизација некретнина и опреме
Употреба природне имовине
Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
Отплата домаћих камата
Претећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Набавка робе
Набавка робе
Природна имовина
Земљиште
Отплата главнице
Отплата главнице

465
47
472
48
481
482
483
485
49
499
51
511
512
513
515
52
523
54
541
61
611
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Средства из буџета

3
99.598.000,00
74.212.000,00
15.118.000,00
720.000,00
6.002.000,00
886.000,00

Издаци из
додатних
прихода
буџетских
корисника

4
8.468.000,00
6.775.000,00
1.248.000,00
80.000,00
355.000,00
10.000,00

2.660.000,00
94.640.000,00
22.568.000,00
1.029.000,00
27.104.000,00
23.812.000,00
7.806.000,00
12.321.000,00

Укупна средства

5
108.066.000,00
80.987.000,00
16.366.000,00
800.000,00
6.357.000,00
896.000,00
2.660.000,00

12.644.000,00
2.448.000,00
546.000,00
6.032.000,00
1.818.000,00
948.000,00
852.000,00

0,00
107.284.000,00
25.016.000,00
1.575.000,00
33.136.000,00
25.630.000,00
8.754.000,00
13.173.000,00

14.701.000,00

14.701.000,00

2.200.000,00
12.501.000,00
56.725.000,00

2.200.000,00
12.501.000,00
56.725.000,00

56.725.000,00

56.725.000,00

133.040.000,00
94.962.000,00

299.000,00

133.339.000,00
94.962.000,00

299.000,00

17.962.000,00
20.292.000,00
20.292.000,00
37.304.000,00
29.757.000,00
2.347.000,00
2.200.000,00
3.000.000,00
1.436.000,00
1.436.000,00
590.759.000,00
537.350.000,00
16.292.000,00
4.800.000,00
32.317.000,00

20.415.000,00
17.663.000,00
20.292.000,00
20.292.000,00
36.102.000,00
29.757.000,00
1.195.000,00
2.150.000,00
3.000.000,00
1.436.000,00
1.436.000,00
584.051.000,00
535.272.000,00
15.712.000,00
800.000,00
32.267.000,00

20.415.000,00

1.202.000,00
1.152.000,00
50.000,00

6.708.000,00
2.078.000,00
580.000,00
4.000.000,00
50.000,00
800.000,00
800.000,00

0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.052.585.000,00

30.121.000,00

0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.082.706.000,00

стр.бр.
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Члан 7.
Члан 7. Одлуке се мења и гласи:
„Члан 7.
Расходи и издаци из члана 6. ове одлуке користице се за следеће програме:

Назив програма
Локални развој и просторно планирање
Комунална делатност
Локални економски развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечја заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа
Политички систем локалне самоуправе
Енергетска ефикасност

Износ у динарима
42.015.000,00
111.470.000,00
6.852.000,00
198.975.000,00
11.397.000,00
7.560.000,00
40.076.000,00
74.733.000,00
7.100.000,00
35.943.000,00
20.415.000,00
28.698.000,00
26.733.000,00
417.753.000,00
22.515.000,00
350.000,00

Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем
прегледу:

Ек.
клас.

Ред.
број

511
511

1
2

511

3

511
511
511
511
511

4
5
6
7
8

511

9

511

10

511

11

511

12

511

13

511

14

511
511
515
515
515
515

15
16
17
18
19
20

515

21

515

22

515
515
511

23
24
25

Опис
А-1 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2017. ГОДИНА (НАФТНА РЕНТА)
Инвестиционо одржавање објеката МЗ Надаљ – нафтна рента
Изградња колектора – нафтна рента
Прибављање земљишта за изградњу пута иза станова солидарности у Србобрану– нафтна
рента
Експропријација земљишта за изградњу пречистача у Србобрану –нафтна рента
Изградња аутобуских стајалишта (2 ком.) , Унчић, Каћ – нафтна рента
Крпљење ударних рупа у сва три насељена места – нафнта рента
Изградња изливна грађевине на каналу ДТД у Србобрану – нафнта рента
Израда пројеката и изградња пута, струје, водовода до пречистача у Србобрану- нафтна рента
Изградња атмосферске канализације у ул. М. Црњанског и ул. С. Марковића у Србобрану –
нафтна рента
Изградња атмосферске канализације у ул. С. Маринковић до ул. Ц. Лазара у Србобрану –
нафтна рента
Изградња атмосферске канализације у ул 19 Октобра и Крајишка – бетонирање канала –
нафтна рента
Санација спортске хале у Србобрану, санитарни чвор, тротоар, улазни плато, хидрантска
мрежа – нафтна рента
Обележавање пешачког прелаза код моста ДТД у Србобрану – нафтна рента
Хоризонтална и вертикална сигнализација у зони маршута за полагање возачког испита –
нафтна рента
Набавка и уградња опреме за куглану у спортској хали у Србобрану –нафтна рента
Извођење радова против пожарна заштита на објекту Позориштанце – нафтна рента
Израда пројекта пијаце са паркингом
Израда ПГР спој Д. Обрадовића и Политове у Србобрану
Израда идејног пројета атмосферске канализације Вашариште
Израда идејног пројекта реконструкције водовода Вашариште
Израда идејног пројекта атмосферске канализације ул. 19. Октобра, Кривајска, Ј. Катића,
Мађарска, Таковска
Израда пројекта санације коловаза ул. Србијанска, Политова, Соње Маринковић и
Добровољачка са атмосферском канализацијом и паркинзима
Израда пројекта фабрике воде у Србобрану
Пројекат и бушење бунара у Србобрану
Реконструција водоводне мреже у улици Лазе Костића у Србобрану

у 000 дин.

107.670
8.000
22.000
1.010
3.800
1.920
840
3.500
9.000
11.600
3.000
2.350
6.000
1.000
1.290
1.000
1.200
2.900
500
600
600
600
1.500
1.500
7.000
6.100

стр.бр.
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515
511
511
511
511

26
27
28
29
30

512
512
511
511
515
511
515

1
2
3
4
5
6
7

511

8

511
511

9
10

511

11

511
511
511
511

12
13
14
15

515

16

511

1

511
511
511
511
511

1
2
3
4
5

511

6

511
511
511
511
511

7
8
9
10
11

511

12

511
511
512
512
512
515
515
515
515
515
515
515
515

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

515

26

515
515
515
515

27
28
29
30

515

31

511

32

451

33

511

34

511

35
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Израда пројекта санације чворишта пијаће воде у Надаљу
Израда пројекта и изградња мале пијаце Беглук
Ивестиционо одржавање зграде судије за прекршаје у Србобрану
Израда пројекта и изградња Трга Слободе
Изградња и реконтрукција водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације
А-2 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2017. ГОДИНА (ЗАКУП ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ)
Уређење и опремање противградне службе– закуп државне земље
Уређење и опремање пољочуварске службе– закуп државне земље
Израда пројекта и изградња 6 отресишта– закуп државне земље
Израда пројекта и изградња атарског пута 630 м 12280 К.О. Србобран– закуп државне земље
Израда пројекта санације атарског пута Сегединац– закуп државне земље
Извођење радова на санацији Атарског пута Сегединац– закуп државне земље
Израда пројекта атарског пута 3 км 12280 и 12279/1 К.О. Србобран – закуп државне земље
Извођење радова на делу атарског пута 12280 и 12279/1 К.О. Србобран и изградња моста на
Криваји – закуп државне земље
Асвалтирање атарског пута у Турији 4140 К.О. Турија у дужини 240м – закуп државне земље
Израда атарског пута 3/2 К.О. Надаљ у дужини 60 метара-туцаник – закуп државне земље
Израда пројекта и извођење радова на прикључку атарски пут према Бечеју и Фекетићу–
закуп државне земље
Израда пројеката и изградња отресишта на државном путу и Сегединцу– закуп државне земље
Асвалтирање атарског пута у Турији површине 800м2– закуп државне земље
Одводњавање пољопривредног земљишта – закуп државне земље
Акумулација К.О. Србобран – спој канала и криваје
Израда пројекта атарског пута у дужини 630м парцела бр. 12280 и отресишта 8 комада –
Закуп државне земље
А – 3 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2017. ГОДИНА (КРЕДИТ И ДОНАЦИЈА)
Изградња пречистача одпадних вода
А – 4 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2017. ГОДИНА (НА ТЕРЕТ ОПШТИХ ПРИХОДА И ОСТАЛИХ
НИВОА ВЛАСТИ )
Изградња прихватилишта за псе луталице (20% учешће)
Бициклистичка стаза Србобран – Надаљска раскрсница УКУВ
Реконтрукција спортског објекта на стадиону у Шумици
Реконтрукција зграде Трг Слободе 2 у Србобрану
Инвестиционо одржавање крова на делу зграде Трга Слободе 4-донација
Изградња сплава код моста на каналу ДТД у Турији и наутичко привезиште – пристан –
донација
Куповина сувласничког дела непокретноти у Карађорђевој 19
Реконструкција пословног простора у ул Његошева
Санирање фасадне облоге забатног зида на објекту Општинске управе
Изградња два аутобуска стајалишта-Покрајински Секретаријат
Изградња трафо станице на Тргу Републике
Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Саве и Миладина Јоцића у Турији
(80%Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)
Реконструкција ограде на мосту код Турије
Осветљење на мосту у Турији
Набавка опреме
Набавка аутомобила
Набавка видео надзора за ОШ Турија, центар, раскрсница и Вртић „Бубамара“ Надаљ
ПДР за пут у викенд зони Надаљ
ПДР за рециклажно двориште
Измена и допуна просторног плана општине Србобран
Измена и допуна плана генералне регулације насеља Србобран
Израда стратешке процене утицаја за просторни план
Израда пројекта проширења пута од улаза до центра Турије
Прилагођавање пројекта техничке регулације саобраћаја на територији општине Србобран
Пројекат државних путева кроз насеља општине Србобран
Израда пројекта улица Филипа Вишњића, део Дожа Ђерђа, Кривајска, Мађарска, Ресавска,
1848, 19. Октобра, Јанка Катића и Димитрија Туцовића
Израда пројекта рушења објеката
Софтвер за потреба одељења за урбанизам – евиденција имовине
Софтвер за рад ЛС
Измена пројекта Дома културе Турија
Израда пројекта отварање улице ЈЈЗмај и пројекат пешачкогелаза код моста у Србобрану
каналу ДТД
Уређење индрустријске зоне А
Капиталне субвенције везане за бушење, опремање и повезивање бунара у сва три насељена
места
Крпљење ударних рупа у насељеним меситма општине Србобран – сред. саобраћајних
прекршаја
Реконтрукција водоводне мреже – АПВ

600
500
600
2.000
5.160
198.363
2.500
3.900
6.000
16.000
1.800
54.200
600
40.000
1.845
430
15.000
7.800
1.700
6.000
40.000
588
131.250
131.250
145.265
800
25.000
2.600
1.000
994
500
650
81
223
1.400
3.000
9.904
2.155
1.150
2.664
1.500
1.800
748
1.000
1.500
1.500
250
462
598
480
600
280
400
2.000
600
588
3.000
10.563
1.750
4.000
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511
511
511
511
515
424
515
511

36
37
38
39
40
41
42
43

425

44

511

45

511
511
511

1
2
3

511

4

511
511
511
511
511

1
2
3
4
5
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Изградња и реконтрукција атмосферске канализације - АПВ
Одржавање зграде МЗ Турија
Изградња колектора - УКУВ
Изградња пројекта и изградња бициклистичке стазе Србобран – Надаљска раскрсница
Пројекат извођења радова на коловозу у ул. Туријска и Дожа Ђерђа у Сробобрану
Насипање депресије на каналу ДТД у Турији
Израда пројекта пута иза станова солидарности у Србобрану
Извођење радова на путу иза станова солидарности у дужини 120м и ширине 5м
Кречење велике сале, ходника и учионица Гимназије и средње економске школе „Светозар
Милетић“
Изградња и реконструкција водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације
Б КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2018. ГОДИНА
Експропријација 4ха и 23а за индрустријску зону према Врбасу
Изградња пречистача одпадних вода
Изградња колектора `
Извођење радова на делу атарског пута 12280 и 12279/1 К.О. Србобран и изградња моста на
Криваји
В КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2019. ГОДИНА
Реконструкција Дома Културе – Задружни дом Србобран
Изградња резервоара са црпном станицом на изворишту Поповача Венац у Србобрану
Изградња фекалне канализације у Србобрану – 1. фаза
Опремање индрустријске зоне према Врбасу
Уређење атарских путева

4.000
3.000
25.000
3.000
500
320
300
3.600
400
19.405
139.940
18.690
131.250
50.000
40.000
207.215
33.815
26.500
50.000
46.900
50.000

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Члан 9. Одлуке се мења и гласи:

2

2101

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

2101

423

4

2101

5

2101

6

Укупна
средства

1
2
3
4
Раздео 1 СКУПШТИНА
Глава 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм 2101
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА
0001 Функционисање скупштине
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи
1
2101
411
Плате, додаци накнаде запослених

Издаци из
додатних
прихода

О п и с

Средства из
буџета

Економска
класифи-кација

Програмска
класификација

Позиција

„Члан 9.
Средства буџета у износу од 1.052.585.000,00 динара исказаних у колони 5, и средства и приходи из
додатних активности директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од
30.121.000,00 динара исказаних у колони 6, распоређују се по корисцима и то:
у хиљ. дин.

5

6

7

1.266

1.266

226

226

5.765

5.765

423

Накнаде одброницима и накнада заменику председника
Скупштине
Накнаде комисијама

1.000

1.000

423

Пренос седница Скупштине општине

1.224

1.224

2101

423

Превођење Службеног Листа општине Србобран

561

561

7

2101

465

Остале текуће дотације по закону – умањење зарада

250

250

8

2101

481

Издаци финансирања редовног рада политичких странака

365

365

9

2101

512

Набавка опреме

500

500

11.157
11.157
11.157

11.157
11.157
11.157

5.944
1.191
788

5.944
1.191
788

Укупно за функ. кл. 111 Извршни и законодавни органи
Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА
Раздео 2
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Глава 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Програм 2101
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 Функционисање извршних органа
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи
10
2101
411
Плате и додаци запослених
11
2101
412
Социјални доприноси на терет послодавца
12
2101
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти

стр.бр.
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Укупно за функ. кл. 111 Извршни и законодавни органи
Укупно за главу 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Укупно за раздео 2
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Глава 3.01
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм 2101
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 Функционисање извршних органа
Функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи
13
2101
423
Услуге по уговору
14
2101
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функ. кл. 111 Извршни и законодавни органи
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Раздео 4 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
Глава 4.01 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
Програм 0602 ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0004
Општинско/градско правобранилаштво
Функционална к. 330 Судови
15
0602
411
Плате и додаци запослених
16
0602
412
Социјални доприноси на терет послодавца
17
0602
414
Отпремнине за запослене и социјална давања
18
0602
421
Стални трошкови
19
0602
426
Материјал
20
0602
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функ. кл. 330 Судови
Укупно за главу 4.01
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Укупно за раздео 4
Раздео 5
Глава 5.01
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА
0001
Функционисање локалне самоуправе/градских општина
Функционална кл. 130 Опште услуге
21
0602
411
Плате и додаци запослених
22
0602
412
Социјални доприноси на терет послодавца
23
0602
413
Накнаде у натури
24
0602
414
Отпремнине за запослене
25
0602
414
Социјална давања запосленима
26
0602
415
Накнада за превоз на посао и са посла
27
0602
416
Јубиларне награде
Накнаде члановима Комисија за попис незаконито изграђених
28
0602
416
објеката који су у радном односу у ОУ
29
0602
416
Накнаде члановима комисија који су у радном односу у ОУ
30
0602
421
Стални трошкови
Стални трошкови – трошкови платног промета и банкарских
31
0602
421
услуга буџета
32
0602
422
Трошкови службеног путовања запослених
33
0602
423
Услуге по уговору
34
0602
423
Комисија за попис незаконито изграђених објеката
34/
0602
423
Комисија за процену јавне својине
1
35
0602
424
Специјализоване услуге (заступање 300)
36
0602
424
Специјализоване услуге – рушење објеката
37
0602
424
Специјализоване услуге – чланарине РРА Бачка, СКГО и НАЛЕД
38
0602
424
Превоз и смештај стоке у поступку извршења
39
0602
424
Геодетске услуге
40
0602
424
Процена јавне својине
40/
0602
424
Насипање депресије на каналу ДТД у Турији
1
41
0602
425
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме
41/
Кречење велике сале, ходника и учионица Гимназије и средње
0602
425
1
економске школе „Светозар Милетић“
42
0602
426
Материјал
42/
0602
451
Субвенције ратним војним инвалидима и пензионерима
1
43
0602
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
44
0602
465
Финансирање Историјског архива Сента
44/
0602
472
Заједнички трошкови основног образовања
1
Дотације осталим непрофитним институцијама (дотација
45
0602
481
римокатоличкој цркви 1.000)
46
0602
482
Порези, обавезне таксе
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7.923
7.923
7.923

7.923
7.923
7.923

3.123
312
3.435
3.435
3.435

3.123
312
3.435
3.435
3.435

1.891
394
69
500
200
228
3.282
3.282
3.282

1.891
394
69
500
200
228
3.282
3.282
3.282

34.300
7.427
100
5.000
700
600
500

34.300
7.427
100
5.000
700
600
500

400

400

1.000
9.000

1.000
9.000

500

500

500
7.794
200

500
7.794
200

88

88

1.850
2.000
2.000
100
250
1.000

1.850
2.000
2.000
100
250
1.000

320

320

3.500

3.500

400

400

6.400

6.400

1.000

1.000

5.023
600

5.023
600
500

500
1.350

1.350

442

442
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47
48
49
50
51

0602
0602
0602
0602
0602

483
485
511
511
511

52

0602

511

53

0602

511

54

0602

511

55

0602

511

56
57
58
59

0602
0602
0602
0602

511
511
511
511

60

0602

511

61
62

0602
0602

511
511

63

0602

511

64
65
65/
1
65/
2
65/
3

0602
0602

511
511

0602

511

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете нанете од стране државних органа
Изградња прихватилишта за псе луталице (20% учешће)
Бициклистичка стаза Србобран – Надаљска раскрсница УКУВ
Реконтрукција спортског објекта на стадиону у Шумици
Реконтрукција зграде Трг Слободе 2 у Србобрану-Закључак
Владе РС
Извођење радова против пожарна заштита на објекту
Позориштанце – нафтна рента
Инвестиционо одржавање крова на делу зграде Трга Слободе 4донација
Изградња сплава код моста на каналу ДТД у Турији и наутичко
привезиште – пристан –донација
Изградња пречистача одпадних вода –кредит и донација
Инвестиционо одржавање објеката МЗ Надаљ – нафтна рента
Куповина сувласничког дела непокретноти у Карађорђевој 19
Реконструкција пословног простора у ул Његошева
Санирање фасадне облоге забатног зида на објекту Општинске
управе
Изградња два аутобуска стајалишта-Покрајински Секретаријат
Изградња трафо станице на Тргу Републике
Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Саве и
Миладина Јоцића у Турији (80%Покрајински Секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство)
Реконструкција ограде на мосту код Турије
Осветљење на мосту у Турији
Изградња колектора - УКУВ

0602

512

Изградња пројекта и изградња бициклистичке стазе Србобран –
Надаљска раскрсница – АПВ
Извођење радова на путу иза станова солидарности у дужини
120м и ширине 5м
Изградња и реконструкција водних објеката у јавној својини и
објеката фекалне канализације – Покрајински секретаријат за
пољопривреду
Набавка опреме

0602

512

Даљинских надзор за 14 подстаница даљинског грејања

0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602

512
512
515
515
515
515
515
515

75

0602

515

76

0602

515

77

0602

515

78

0602

515

79

0602

515

80
81

0602
0602

515
515

82

0602

515

83

0602

515

Набавка аутомобила
Набавка видео надзора за ОШ Турија, центар, раскрсница
ПДР за пут у викенд зони Надаљ
ПДР за рециклажно двориште
Измена и допуна просторног плана општине Србобран
Измена и допуна плана генералне регулације насеља Србобран
Израда стратешке процене утицаја за просторни план
Израда пројекта проширења пута од улаза до центра Турије
Прилагођавање пројекта техничке регулације саобраћаја на
територији општине Србобран
Пројекат државних путева кроз насеља општине Србобран
Израда пројекта улица Филипа Вишњића, део Дожа Ђерђа,
Кривајска, Мађарска, Ресавска, 1848, 19. Октобра, Јанка Катића
и Димитрија Туцовића
Израда пројекта рушења објеката
Софтвер за потреба одељења за урбанизам – евиденција
имовине
Софтвер за рад ЛС
Измена пројекта Дома културе Турија
Израда пројекта атарског пута у дужини 630м парцела бр. 12280
и отресишта 8 комада – Закуп државне земље
Израда пројекта отварање улице ЈЈЗмај и пројекат
пешачкогелаза код моста у Србобрану каналу ДТД
Пројекат извођења радова на коловозу у ул. Туријска и Дожа
Ђерђа у Сробобрану

65/
4
66
66/
1
67
68
69
70
71
72
73
74

0602

511

0602

511

0602

511

83/
0602
515
1
83/
0602
515
Израда пројекта пута иза станова солидарности у Србобрану
2
83/
0602
515
ПДР за државни пут
3
83/
Имплементација система финансијског управљања и контроле и
0602
515
4
софтвер за ФУК
Укупно за функ. кл. 130 Опште Услуге
ПА 0003 Сервисирање јавног дуга
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150
3.000
800
25.000
2.600

150
3.000
800
25.000
2.600

1.000

1.000

1.200

1.200

994

994

500

500

131.250
8.000
650
81

131.250
8.000
650
81

223

223

1.400
3.000

1.400
3.000

9.904

9.904

2.155
1.150

2.155
1.150

25.000

25.000

3.000

3.000

3.600

3.600

19.405

19.405

2.664

2.664

581

581

1.500
1.800
748
1.000
1.500
1.500
250
462

1.500
1.800
748
1.000
1.500
1.500
250
462

598

598

480

480

600

600

280

280

400

400

2.000
600

2.000
600

588

588

588

588

500

500

300

300

353

353

400

400

358.598

358.598
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Функционална кл. 170
Трансакције јавног дуга
84
0602
441
Отплата домаћих камата
85
0602
444
Пратећи трошкови задуживања
86
0602
611
Отплата главнице
Укупно за функ. кл. 170 Трансакције јавног дуга
ПА 0007 Функционисање националних савета националних мањина
Функционална кл. 112 Финансијски и фискални послови
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2.200
12.500
12.000
26.700

2.200
12.500
12.000
26.700

87
0602
481
Финансирање националних савета
100
100
88
0602
465
Локални акциони план за образовање рома
1.605
1.605
89
0602
481
Подршка интеграцији рома (УГ „РОМ“) – Циганске ватре
350
350
90
0602
481
Удружење рома „8. Април Србобран“
300
300
91
0602
465
ЛАП за избегла и расељена лица
701
701
Укупно за функ. кл. 112 Финансијски и фискални послови
3.056
3.056
ПА 0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функционална кл. 130 Опште услуге
92
0602
499
Текућа буџетска резерва
936
936
Укупно за функ. кл 130 Опште услуге
936
936
ПА 0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функционална кл. 130 Опште услуге
93
0602
499
Стална буџетска резерва
500
500
Укупно за функ. кл 130 Опште услуге
500
500
ПА 0014
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
1.075
Потребе општинског штаба за ванредне ситуације општине
1.075
94
0602
465
Србобран
95
0602
465
Рад и финансирање подручно ватрогасно-спасилачке јединице
1.271
1.271
Укупно за функ. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом
2.346
2.346
месту
Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА
0001 Социјалне помоћи
Функционална кл. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту
96
0901
463
Трансфери осталим нивоима власти
13.129
13.129
Укупно за функ. кл 090 Социјална заштита некласификована на другом месту
13.129
13.129
ПА
0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функционална кл. 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту
Дотације невладиним организацијама (Народна кухиња и
97
0901
481
2.736
2.736
једнократне помоћи у натури)
Укупно за функ. кл. 070 Социјална помоћ угроженом становништву
2.736
2.736
некласификованом на другом месту
ПА 0006 Подршка деци и породицама са децом
Функционална кл. 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту
98
0901
472
Накнада за инвалидност
369
369
99
0901
472
Накнаде из буџета за путне трошкове ученика средњих школа
7.000
7.000
100
0901
472
Пакетићи за новорођенчад
3.000
3.000
101
0901
472
Стипендије за студенте
4.050
4.050
101
Интервентна помоћ Војмиловић Душанки – санација столарије
0901
472
115
115
/1
након пожара
Интервентна помоћ Ергелашев Радославу - санирање помоћног
101
0901
472
83
83
објекта након пожара
/2
101
Интервентна помоћ Курјачки Милошу – санирање стамбеног и
0901
472
200
200
/3
помоћног објекта, Салаш 34 Турија
101
Интервента помоћ Ракин Рајку из Турије – санирање пословног
0901
472
185
185
/4
објекта након пожара
Укупно за функ. кл. 070 Социјална помоћ угроженом становништву
15.002
15.002
некласификованом на другом месту
ПРОЈЕКАТ 110001 Дневни боравак особа са инвалидитетом у општини Србобран - Удр. МНРО БИСЕР
102
0901
472
Накнаде за социјалну заштиту
2.145
2.145
АПВ – дневни боравак особа са инвалидитетом у општини
103
0901
465
Србобран
530
530
Укупно ПРОЈЕКАТ 110001
2.675
2.675
Укупно за функ. кл. 070 Подршка особама са инвалидитетом
2.675
2.675
ПРОЈЕКАТ 110002 Услуге подршке за самостални живот у општини Србобрану 2017. години – Удр. МНРО
БИСЕР
104 0901
415
Путни трошкови
126
126
105 0901
423
Услуге по уговору
670
670
106 0901
512
Опрема
20
20
Укупно ПРОЈЕКАТ 110002
816
816
Укупно за функ. кл. 070 Подршка особама са инвалидитетом
816
816
ПРОЈЕКАТ 110003 Услуге личног пратиоца деци имладима у општини Србобран у 2017. години - Удр. МНРО
БИСЕР
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107 0901
472
Накнаде за социјалну заштиту
1.085
1.085
Укупно ПРОЈЕКАТ 110003
1.085
1.085
Укупно за функ. кл. 070 Подршка особама са инвалидитетом
1.085
1.085
ПРОЈЕКАТ 110004 ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТА ОБОЛЕЛИХ, ПРЕВЕНТИВА И РАНО ОТКРИВАЊЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
функ. кл. 070 Подршка особама са инвалидитетом
108 0901
472
Остале накнаде за социјалну заштиту
500
500
Укупно за функ. кл. 070 Подршка особама са инвалидитетом
500
500
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања
ПА 0002 – Јачање културне продукције уметничког стваралаштва
Функционална кл. 820 Услуге културе
109 0602
481
Дотације невладиним организацијама
4.000
4.000
Укупно за функ. кл. 820 Услуге културе
4.000
4.000
ПА 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Функционална кл. 130 Опште услуге
110
0602
481
Дотације невладиним организацијама
4.000
4.000
Укупно за функ. кл. 130 Опште услуге
4.000
4.000
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине
ПА 0001 Подршка локланим спортским организацијама, удружењима и савезима
Функционална кл. 810 Услуге рекреације и спорта
111
0602
481
Дотације невладиним организацијама
9.500
9.500
Укупно за функ. кл. 810 Услуге рекреације и спорта
9.500
9.500
Програм 1501 ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој
ПА 0001 Унапређње привредног и инвестиционог амбијента
Функционална кл. 480 Економски послови – истраживање и развој
112
1501
511
Изградња колектора – нафтна рента
22.000
22.000
Куповина земљишта за изградњу пута иза станова солидарности
113
1501
511
1.010
1.010
у Србобрану– нафтна рента
Експропријација земљишта за изградњу пречистача у Србобрану
114
1501
511
3.800
3.800
–нафтна рента
Изградња аутобуских стајалишта (2 ком.) , Унчић, Каћ – нафтна
115
1501
511
1.920
1.920
рента
Крпљење ударних рупа у сва три насељена места – нафнта
116
1501
511
840
840
рента
Изградња изливна грађевине на каналу ДТД у Србобрану –
117
1501
511
3.500
3.500
нафнта рента
Израда пројеката и изградња пута, струје, водовода до
118
1501
511
9.000
9.000
пречистача у Србобрану- нафтна рента
Изградња атмосферске канализације у ул. М. Црњанског и ул. С.
119
1501
511
11.600
11.600
Марковића у Србобрану – нафтна рента
Изградња атмосферске канализације у ул. С. Маринковић до ул.
120
1501
511
3.000
3.000
Ц. Лазара у Србобрану – нафтна рента
Изградња атмосферске канализације у ул 19 Октобра и
121
1501
511
2.350
2.350
Крајишка – бетонирање канала – нафтна рента
Санација спортске хале у Србобрану, санитарни чвор, тротоар,
122
1501
511
6.000
6.000
улазни плато, хидрантска мрежа – нафтна рента
Обележавање пешачког прелаза код моста ДТД у Србобрану –
123
1501
511
1.000
1.000
нафтна рента
Хоризонтална и вертикална сигнализација у зони маршута за
124
1501
511
1.290
1.290
полагање возачког испита – нафтна рента
Набавка и уградња опреме за куглану у спортској хали у
125
1501
512
1.000
1.000
Србобрану – нафтна рента
125
1501
515
Израда пројекта пијаце са паркингом– нафтна рента
2.900
2.900
/1
125
Израда ПГР спој Д. Обрадовића и Политове у Србобрану– нафтна
1501
515
500
500
/2
рента
125
Израда идејног пројета атмосферске канализације Вашариште–
1501
515
600
600
/3
нафтна рента
125
Израда идејног пројекта реконструкције водовода Вашариште–
1501
515
600
600
/4
нафтна рента
Израда идејног пројекта атмосферске канализације ул. 19.
125
1501
515
Октобра, Кривајска, Ј. Катића, Мађарска, Таковска– нафтна
600
600
/5
рента
Израда пројекта санације коловаза ул. Србијанска, Политова,
125
1501
515
Соње Маринковић и Добровољачка са атмосферском
1.500
1.500
/6
канализацијом и паркинзима– нафтна рента
125
1501
515
Израда пројекта фабрике воде у Србобрану– нафтна рента
1.500
1.500
/7
125
1501
515
Пројекат и бушење бунара у Србобрану– нафтна рента
7.000
7.000
/8
125
Реконструција водоводне мреже у улици Лазе Костића у
1501
511
6.100
6.100
/9
Србобрану– нафтна рента
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125
Израда пројекта санације чворишта пијаће воде у Надаљу–
1501
515
600
/10
нафтна рента
125
1501
511
Израда пројекта и изградња мале пијаце Беглук– нафтна рента
500
/11
125
Ивестиционо одржавање зграде судије за прекршаје у
1501
511
600
/12
Србобрану – нафтна рента
125
1501
511
Израда пројекта и изградња Трга Слободе– нафтна рента
2.000
/13
125
Изградња и реконтрукција водних објеката у јавној својини и
1501
511
5.160
/14
објеката фекалне канализације
Укупно за функ. кл. 480 Економски послови – истраживање и развој
98.470
ПА 0003 Подстицаји за развој предузетништва
Функционална кл. 480 Економски послови – истраживање и развој
Субвенције за мала и средња предузећа са територије општине
126
1501
451
3.500
Србобран
Учешће ЛС у отварању новог погона у индрустријској зони
127
1501
451
3.500
општине Србобран
128
1501
511
Уређење индрустријске зоне А
3.000
128
1501
465
Локални акциони план за запошљавање општине Србобран
3.000
/1
Укупно функ. кл. 480 Економски послови – истраживање и развој
13.000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функционална кл. 421- Пољопривреда
129
0101
424
Обележавање државних парцела – закуп државне земље
1.200
Уређење и опремање противградне службе– закуп државне
130
0101
512
2.500
земље
Уређење и опремање пољочуварске службе– закуп државне
131
0101
512
3.900
земље
132
0101
511
Израда пројекта и изградња 6 отресишта– закуп државне земље
6.000
Израда пројекта и изградња атарског пута 630 м 12280 К.О.
133
0101
511
16.000
Србобран– закуп државне земље
Израда пројекта санације атарског пута Сегединац– закуп
134
0101
515
1.800
државне земље
Извођење радова на санацији Атарског пута Сегединац– закуп
135
0101
511
54.200
државне земље
Израда пројекта атарског пута 3 км 12280 и 12279/1 К.О.
136
0101
515
600
Србобран – закуп државне земље
Извођење радова на делу атарског пута 12280 и 12279/1 К.О.
137
0101
511
40.000
Србобран и изградња моста на Криваји – закуп државне земље
Асвалтирање атарског пута у Турији 4140 К.О. Турија у дужини
138
0101
511
1.845
240м – закуп државне земље
Израда атарског пута 3/2 К.О. Надаљ у дужини 60 метара139
0101
511
430
туцаник – закуп државне земље
Израда пројекта и извођење радова на прикључку атарски пут
140
0101
511
15.000
према Бечеју и Фекетићу– закуп државне земље
Израда пројеката и изградња отресишта на државном путу и
141
0101
511
7.800
Сегединцу– закуп државне земље
Асвалтирање атарског пута у Турији површине 800м2– закуп
142
0101
511
1.700
државне земље
Одводњавање пољопривредног земљишта – закуп државне
143
0101
511
6.000
земље
144
0101
511
Акумулација К.О. Србобран – спој канала и криваје
39.400
144
0101
424
Комасација К.О. Надаљ 2
600
/1
Укупно за функ. к. 421 Пољопривреда
198.975
Програм 1102
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПА 0001 Управљање и одржавање јавног остветљења
Функционална кл. 620 Развој заједнице – ЈКП ГРАДИТЕЉ СРБОБРАН
145 1102
451
Субвенције јавним нефинансијским организацијама
17.650
Укупно функ. кл. 620 Развој заједнице
17.650
ПА 0002 Одржавање јавних зелених површина
Функционална кл. 620 Развој заједнице – ЈКП ГРАДИТЕЉ СРБОБРАН
146 1102
451
Субвенције јавним нефинансијским организацијама
4.269
147 1102
451
Субвенције јавним нефинансијским организацијама
1.520
Укупно функ. кл. 620 Развој заједнице
5.789
ПА 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функционална кл. 620 Развој заједнице – ЈКП ГРАДИТЕЉ СРБОБРАН
148 1102
451
Субвенције јавним нефинансијским организацијама
3.213
Укупно функ. кл. 620 Развој заједнице
3.213
ПА 0004 Зоохигијена

600
500
600
2.000
5.160
98.470

3.500
3.500
3.000
3.000
13.000

1.200
2.500
3.900
6.000
16.000
1.800
54.200
600
40.000
1.845
430
15.000
7.800
1.700
6.000
39.400
600
198.975

17.650
17.650

4.269
1.520
5.789

3.213
3.213
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Функционална кл. 620 Развој заједнице – ЈКП ГРАДИТЕЉ СРБОБРАН
149 1102
451
Субвенције јавним нефинансијским организацијама
2.000
2.000
Укупно функ. кл. 620 Развој заједнице
2.000
2.000
ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
Функционална кл. 620 Развој заједнице – ЈКП ГРАДИТЕЉ СРБОБРАН
150
1102
451
Субвенције јавним нефинансијским организацијама
2.000
2.000
Укупно функ. кл. 620 Развој заједнице
2.000
2.000
ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Функционална кл. 630 Водоснабдевање – ЈКП ГРАДИТЕЉ СРБОБРАН
Капиталне субвенције везане за бушење, опремање и
151
1102
451
10.563
10.563
повезивање бунара у сва три насељена места
151
АПВ – опремање бунара на извориштима Србобран, Турија,
800
1102
451
800
/1
Надаљ
Укупно функ. кл. 630 Водоснабдевање
11.363
11.363
Програм 1801 ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функционална кл. 700 Здравство
152
1801
464
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
20.105
20.105
Укупно за функ. кл. 700 Здравство
20.105
20.105
ПА 0002 Мртвозорство
Функционална кл. 700 Здравство
153
1801
464
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
310
310
Укупно за функ. кл. 700 Здравство
310
310
Програм 2002 ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 Функционисање основних школа
Функцонална кл. 912 Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти – ОШ „Вук Караџић“
26.200
26.200
154
2002
463
Србобран
155
2002
463
Трансфери осталим нивоима власти – ОШ „Ј.Ј. Змај“ Србобран
24.914
24.914
Трансфери осталим нивоима власти – ОШ „Петар Драпшин“
10.727
10.727
156
2002
463
Турија
Трансфери осталим нивоима власти – ОШ „Жарко Зрењанин Уча“
157
2002
463
12.892
Надаљ
12.892
Укупно за функ. кл. 912 Основно образовање
74.733
74.733
Програм 2003 ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 Функционисање Гимназије и средње економске школе „Светозар Милетић“ Србобран
Функционална кл. 920 Средње образовање
158
2003
463
Трансфери осталим нивоима власти
7.100
7.100
Укупно за функ. кл. 920 Средње образовање
7.100
7.100
Програм 0701 ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПА 0001 Управљање саобраћајем
Фукционална кл. 451 Локални путеви, улице
159
0701
425
Одржавање семафора
1.600
1.600
160
0701
451
Услуге зимске службе- јкп Градитељ
4.210
4.210
Крпљење ударних рупа у насељеним меситма општине Србобран
161
0701
511
– сред. саобраћајних прекршаја
1.750
1.750
Укупно за функ. кл. 451 Локални путеви, улице
7.560
7.560
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА 0001
Управљање заштитом животне средине
Функционална кл. 500 Заштита животне средине
Програми и пројекти праћења стања животне средине
162
0401
424
537
537
(мониторинг)
163
0401
451
Подстицајни превентивни санациони програми и пројекти
2.500
2.500
Програми или пројекти заштите и развоја заштићени природних
164
0401
424
660
660
добара
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите
165
0401
424
544
544
животне средине
Информисање и објављивање података о стању и квалитету
166
0401
424
100
100
животне средине
167
0401
481
Финансирање програма и пројеката за заштиту животне средине
7.056
7.056
Укупно за функ. кл. 500 Заштита животне средине
11.397
11.397
Програм 0501
ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ПА 0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту
168
0501
515
Израда пројекат енергетске ефикасности јавних објеката
350
350
Укупно за функ.кл. 160 Опште јавне услуе неквалификоване на другом месту
350
350
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01 ОПШТИНСКА УПРАВА
900.189
900.189
Глава 5.02
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 Функционисање предшколских установа
Функционална кл. 911 Предшколско васпитање
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169 2001
411
Плате и додаци запослених
19.970
4.320
170 2001
412
Социјални доприноси на терет послодавца
3.784
883
171 2001
413
Накнаде у натури
340
80
172 2001
414
Отпремнине за запослене
130
173 2001
415
Накнада за превоз на посао и са посла
40
10
174 2001
416
Јубиларне награде
500
175 2001
421
Стални трошкови
3.000
200
176 2001
422
Трошкови службеног путовања
140
200
177 2001
423
Услуге по уговору
880
100
178 2001
424
Специјализоване услуге
135
241
179 2001
425
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме
438
76
180 2001
426
Материјал
3.298
276
181 2001
444
Новчане казне и пенали
1
182 2001
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
1.000
183 2001
472
Ужина за децу ромске националности
100
184 2001
472
Накнаде из буџета за децу и породицу – треће и четврто дете
200
185 2001
472
Бесплатна ужина 50%
760
186 2001
482
Порези, обавезне таксе
30
187 2001
512
Набавка опреме
350
50
Укупно функ. кл. 911 Предшколско васпитање
35.096
6.436
ПРОЈЕКАТ 080101 Уграња централог грејања на гас у објекту „Пчелица“
Функционална кл. 911 Предшколско васпитање
187
2001
511
Зграде и грађевински објекти
678
/1
Укупно функ. кл. 911 Предшколско васпитање
678
ПРОЈЕКАТ 080102 Увођење централног грејања – топлотне пумпе у објекту „Бубамара“ Надаљ
Функционална кл. 911 Предшколско васпитање
187
2001
511
Зграде и грађевински објекти
4.980
/2
Укупно функ. кл. 911 Предшколско васпитање
4.980
Укупно глава 5.02 ПУ РАДОСТ
40.076
7.114
Глава 5.03
ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН
Програм 1201
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001 Функционисање локалних установа културе
Функционална кл. 820 Услуге културе
188 1201
411
Плате и додаци запослених
2.926
189 1201
412
Социјални доприноси на терет послодавца
572
190 1201
413
Накнаде у натури
100
191 1201
414
Отпремнине за запослене
103
192 1201
415
Накнада за превоз на посао и са посла
30
193 1201
416
Јубиларне награде
60
194 1201
421
Стални трошкови
1.400
195 1201
422
Трошкови службеног путовања
100
50
196 1201
423
Услуге по уговору
822
10
197 1201
424
Специализоване услуге
3.024
80
198 1201
425
Текуће поправке и одржавање
631
20
199 1201
426
Материјал
400
20
200 1201
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
333
201 1201
482
Порези, обавезне таксе
16
202 1201
511
Зграде и грађевински објкети
120
203 1201
512
Набавка опреме
300
30
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
10.937
210
ПРОЈЕКАТ 130101 ЛЕНКИН ПРСТЕН
Функционална кл. 820 Услуге културе
204 1201
423
Услуге по уговору
300
200
205 1201
424
Специјализоване услуге
140
100
206 1201
426
Материјал
60
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
500
300
ПРОЈЕКАТ 130102 КУЛТУРА У ЈЕСЕН
Функционална кл. 820 Услуге културе
207 1201
423
Услуге по уговору
150
100
208 1201
424
Специјализоване услуге
70
50
209 1201
426
Материјал
30
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
250
150
ПРОЈЕКАТ 130103 ДАНИ КУЛТУРНЕ ТРАДИЦИЈЕ
Функционална кл. 820 Услуге културе
210 1201
423
Услуге по уговору
100
100
211 1201
424
Специјализоване услуге
50
50
212 1201
426
Материјал
50
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
200
150

24.290
4.667
420
130
50
500
3.200
340
980
376
514
3.574
1
1.000
100
200
760
30
400
41.532

678
678

4.980
4.980
47.190

2.926
572
100
103
30
60
1.400
150
832
3.104
651
420
333
16
120
330
11.147

500
240
60
800

250
120
30
400

200
100
50
350

стр.бр.

25

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

_23.02.2017. Број 2

ПРОЈЕКАТ 130104 ПЕТРОВДАНСКИ ДАНИ
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
213 1201
424
Специјализоване услуге
200
214 1201
426
Материјал
50
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
250
Укупно глава 5.03 ДОМ КУЛТУРЕ
12.137
Глава 5.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Програм 1201
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001 Функционисање локалних установа културе
Функционална кл. 820 Услуге културе
215 1201
411
Плате и додаци запослених
3.921
216 1201
412
Социјални доприноси на терет послодавца
784
217 1201
413
Накнаде у натури
150
218 1201
414
Отпремнине за запослене
219 1201
415
Накнада за превоз на посао и са посла
20
220 1201
416
Јубиларне награде
200
221 1201
421
Стални трошкови
2.400
222 1201
422
Трошкови службеног путовања
65
223 1201
423
Услуге информисања – издавачка делатност
202
224 1201
424
Услуге културе – манифестације
76
225 1201
425
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме
251
226 1201
426
Материјал
350
227 1201
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
448
228
1201
482
Порези, обавезне таксе
7
229 1201
512
Набавка опреме
117
230 1201
515
Остала основна средства –набавка књига
500
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
9.491
ПРОЈЕКАТ 130105 НАБАВКА КЊИГА
Функционална кл. 820 Услуге културе
231
1201
515
Набавка књига
70
Укупно функ. кл. 820 Услуге културе
70
Укупно глава 5.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
9.561
Глава 5.05 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 Функционисање месних заједница
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
232 0602
411
Плате и додаци запослених
1.588
233 0602
412
Социјални доприноси на терет послодавца
287
234 0602
421
Стални трошкови
463
235 0602
423
Услуге по уговору
391
236 0602
425
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме
15
237 0602
426
Материјал
150
238 0602
465
Инвестиционо одржавање зграда и опреме
195
239 0602
483
Новчане казне, пенали, по решењу судова
2.000
240 0602
513
Остале некретнине и опрема
800
Укупно за функ. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
5.889
ПРОЈЕКАТ 150101 СРБОБРАНСКА БРАЗДА
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
241 0602
423
Услуге по уговору
380
242 0602
426
Материјал
100
Укупно за функ. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
480
ПРОЈЕКАТ 150102 ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА У МЗ СРБОБРАН
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
243
0602 423
Услуге по уговору
15
Укупно за функ. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
15
ПРОЈЕКАТ 150103 ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИКА СА ПОСЕТАМА ДОРАДНИМ ЦЕНТРИМА
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
244
0602 423
Услуге по уговору
60
Укупно за функ. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
60
Укупно глава 5.05 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН
6.444
Глава 5.06 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТУРИЈА
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 Функционисање месних заједница
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
245 0602
411
Плате и додаци запослених
542
246 0602
412
Социјални доприноси на терет послодавца
97
247 0602
421
Стални трошкови
860
248 0602
423
Услуге по уговору
211
249 0602
424
Специјализоване услуге
250 0602
425
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

810

200
50
250
12.947

3.921
784
150

50
137

20
200
2.425
105
202
98
251
350
448
7
117
550
9.628

137

70
70
9.698

25
40
22

4.000
4.100

1.588
287
563
391
15
150
195
2.000
4.800
9.989

50
50
100

430
150
580

100

15
15

4.200

60
60
10.644

60
490
50

542
97
860
271
490
50
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251 0602
426
Материјал
252 0602
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
Укупно фун. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ПРОЈЕКАТ 150201 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
253
0602
511
Реконтрукција водоводне мреже – АПВ
Укупно фун. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ПРОЈЕКАТ 150202 ИЗГРАДЊА И РЕКОНТРУКЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
254
0602
511
Изградња и реконтрукција атмосферске канализације - АПВ
Укупно фун. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ПРОЈЕКАТ 150203 ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ МЗ ТУРИЈА
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
255
0602
511
Одржавање зграде МЗ ТУРИЈА - АПВ
Укупно фун. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ПРОЈЕКАТ 150204 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
256
0602
511
Израда пројектне документације
Укупно фун. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Укупно глава 5.06 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТУРИЈА
Глава 5.07 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 Функционисање месних заједница
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
257 0602
411
Плате и додаци запослених
258 0602
412
Социјални доприноси на терет послодавца
259 0602
421
Стални трошкови
260 0602
423
Услуге по уговору
261 0602
426
Материјал
262 0602
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
263 0602
511
Зграде и грађевински објекти
Укупно фун. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ПРОЈЕКАТ 150301 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
Функционална кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
264
0602
423
Услуге по уговору
Укупно фун. кл. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Укупно глава 5.07 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ
ГЛАВА 5.08 ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ
Програм 1502 ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА 0001
Управљање развојем туризма
Функционална кл. 473 Туризам
265 1502
421
Стални трошкови
266 1502
422
Трошкови путовања
267 1502
423
Услуге по уговору
268 1502
424
Специализоване услуге
269 1502
425
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме
270 1502
426
Материјал
271 1502
482
Порези, обавезне таксе
272 1502
483
Новчане казне и пенали по решењу судова
273 1502
512
Набавка опреме
Укупно функ. кл. 473 Туризам
ПА 0002 Промоција туристичке понуде
ПРОЈЕКАТ 040101 КОБАСИЦИЈАДА 2017
Функционална кл. 473 Туризам
273
1502
424
Специјализоване услуге
/1
273
1502
423
Услуге по уговору
/2
273
1502
424
Специјализоване услуге
/3
Укупно функ. кл. 473 Туризам
Функционална кл. 473 Туризам
274 1502
422
Трошкови путовања
275 1502
423
Услуге по уговору
276 1502
424
Специјализоване услуге
277 1502
426
Материјал
Укупно функ. кл. 473 Туризам
Укупно за програм 4
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0002 Подршка предшколском и школском спорту
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245
74
2.029

150
50
800

395
124
2.829

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

4.000
4.000

3.000
3.000

3.000
3.000

13.029

1.400
1.400
2.200

1.400
1.400
15.229

547
98
255
50
25
72
245
1.292

547
98
255
50
25
72
245
1.292

570
570
1.862

570
570
1.862

50
1.770

700
340
2.860

2.123
256
5.412
785
802
356
1.152
50
500
11.436

2.173
256
7.182
785
802
356
1.852
50
840
14.296

1.000

1.000

100

100

1.100

1.100

2.200

2.200

224
310
1.014
244
1.792
6.852

224
310
1.014
244
1.792
18.288

11.436
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Функционална кл. 810 Услуге рекреације и спорта
278 1502
411
Плате и додаци запослених
1.317
2.455
3.772
279 1502
412
Социјални доприноси на терет послодавца
258
365
623
280 1502
413
Накнаде у натури
30
30
281 1502
414
Отпремнине за запослене
355
355
282 1502
415
Накнада за превoз на посао и са посла
70
70
283 1502
421
Стални трошкови
4.140
4.140
284 1502
423
Услуге по уговору
109
109
285 1502
424
Специализоване услуге
5.680
5.680
286 1502
425
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме
971
971
287 1502
426
Материјал
526
526
288 1502
465
Остале дотације и трансфери осталим нивоима власти
158
249
407
289 1502
512
Набавка опреме
140
140
290 1502
523
Залихе
800
800
Укупно за функ. кл. 810 Услуге рекреације и спорта
13.399
4.224
17.623
ПРОЈЕКАТ 140101 ПРОМОЦИЈА СПОРТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Функционална кл. 810 Услуге рекреације и спорта
291 1502
423
Услуге по уговору
259
259
292 1502
424
Специјализоване услуге
162
162
293 1502
426
Материјал
193
193
Укупно за функ. кл. 810 Услуге рекреације и спорта
614
614
ПРОЈЕКАТ 140102 ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ РАСВЕТЕ СА ЛЕД РАСВЕТОМ У ОБЈЕКТУ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СРБОБРАНУ
Функционална кл. 810 Услуге рекреације и спорта
294 1502
511
Зграде и грађевински објекти
3.220
3.220
Укупно за функ. кл. 810 Услуге рекреације и спорта
3.220
3.220
Укупно за програм 14
17.233
4.224
18.237
Укупно глава 5.08 ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ
24.085
15.660
39.745
1.026.788
30.121
1.056.909
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 :
1.052.585
30.121
1.082.706
УКУПАН БУЏЕТ:

Члан 10.
Члан 10. Одлуке се мења и гласи:
„Члан 10.
Циљеви и индикатори програма, програмских активности и пројеката из члана 9. ће бити објављени као
прилог „Службеног листа Општине Србобран“, број: 2/2017 од 23.02.2017. 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 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 400-32/2016-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

8.
На основу члана 77. став 3. Закона о запосленика у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике СРбије“, број: 21/2016), члана 40. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника
Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и
21/2015), Скупштина Општине Србобран на 7. седници, одржаној 23.02.2017. године, донела је
КАДРОВСКИ
ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН И ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Кадровски план Општинске управе Србобран и Правобранилаштва Општине Србобран за 2017. годину (у
даљем тексту: Кадровски план) састоји се од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја
запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 207. години, број приправника чији се
пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету
председника Општине Србобран или због повећања обима посла.
На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места, односно измене и допуне тог правилника.
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Члан 2.
Кадровски план усаглашен је са средствима обезбеђеним Одлуком о буџету Општине Србобран за 2017.
годину.
Члан 3.
КАДРОВСКИ ПЛАН
Део 1
I Постојећи број запослених на радним местима у Општинској управи Србобран, на дан 01. децембар
2016. године, разврстаним у следећа звања:
Радна места

Број извршилаца

Функционер - постављено лице (помоћник председника општине)

1 радно место

Службеник на положају

1 радно место

Радна места службеника и намештеника
Радни однос на неодређено време

Број извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Сарадник
Виши референт
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
укупно:
Радна места службеника и намештеника
Радни однос на одређено време (повећан обим посла)

11
1
4
16
1
2
12
47

Број извршилаца

Саветник
Сарадник

4
1

Референт

1

Млађи референт
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

1
1
1
9

укупно:
Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

/
/
/

II Планирани број запослених за 2017. годину, на радним местима у Општинској управи Србобран,
разврстаним у следећа звања:
Радна места

Број извршилаца

Функционер- постављено лице (помоћник председника општине)

1 радно место

Службеник на положају

2 радна места

Радна места службеника и намештеника
Радни однос на неодређено време

Број извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Сарадник
Виши референт
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
укупно:

11
2
4
16
1
2
12
48
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Број извршилаца

Саветник
Сарадник
Референт

5
1
1

Млађи референт
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
укупно:
Приправници

1
1
1
10
Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

/
/
/

Део 2
I Постојећи број запослених на радним местима у Правобранилаштво општине, на дан 01. децембар
2016. године, разврстаним у следећа звања:
Радна места

Број извршилаца

Функционер – постављено лице (Правобранилац општине)

1 радно место

Радна места намештеника
Радни однос на неодређено време

Број извршилаца

Пета врста радних места
укупно:
Приправници

2
2
Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

/
/
/

II Планирани број запослених за 2017. годину, на радним местима у Правобранилаштву општине,
разврстаним у следећа звања:
Радна места

Број извршилаца

Функционер – постављено лице (Правобранилац општине)

1 радно место

Радна места намештеника
Радни однос на неодређено време

Број извршилаца

Пета врста радних места
укупно:
Приправници

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

2
2
Број извршилаца

/
/
/

Члан 4.
Измена Кадровског плана може се вршити у случају измене Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017.
годину.
Члан 5.
Кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 119-1/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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9.
На основу члана 128. став 3. и 4. 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 7.
седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се четвртим изменама и допунама Статута Општине Србобран на основу Предлога
председника Општине Србобран да се приступи четвртим изменама Статута Општине Србобран.
Члан 2.
Задужује се Комисија за прописе Скупштине Општине Србобран да сходно поднетом предлогу, изради Нацрт
Одлуке о четвртим изменама и допунама Статута Општине Србобран у року од пет дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке и исти достави Скупштине Општине Србобран на разматрање и доношење.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 010-1/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

10.
На основу члана 32. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007) и члана 54. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012,
1/2014 и 15/2016), Скупштина општине Србобран на 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измена Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015) (у даљем тексту: Пословник).
Члан 2.
Мења се став 7. члану 78. Пословника и гласи:
„Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице губи право на месечну накнаду у висини од 20%
зараде без пореза и доприноса за претходни месец на основу података републичког органа надлежног за
послове статистике, за месец у коме је удаљен са седнице.“
Члан 3.
Овај Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 020-1/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

11.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 7. и члана 79. став 1. 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 7. седници одржаној дана 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРБОБРАН
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008, 2/2009 исправка, 13/2013, 14/2013 и 21/2016), у даљем тексту Одлука, мења се члан 10. тако да сад гласи:
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„Члан 10.
Послови Општинске управе, у оквиру права и дужности Општине врше се у основним организационим
јединицама - Одељењима и Кабинету председника Општине, као посебној организационој јединици.
Одељења у Општинској управи Србобран су:
- Одељење за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе,
- Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и
- Одељење за привреду, буџет и финансије. ”
Члан 2.
Иза члана 14. Одлуке, додаје се члан 14а, који гласи:
„Члан 14а.
Кабинет председника Општине, као посебна организациона јединица, обавља саветодавне и протоколарне
послове, послове за односе са јавношћу и административно-техничке послове који су значајни за рад
преседника Општине, који се односе на непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне
власти Општине, односно представљање Општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и
иностранству.
Кабинет покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од
значаја за општину; врши припрему (сазивање и одржавање) за радне колегијуме и друге састанке председника
и заменика председника општине; припрема програм рада председника и заменика председника општине;
прати активности на реализацији утврђених обавеза; евидентира и прати извршавања донетих аката; врши
послове везане за правна лица из пољопривредне делатности и пољопривредна газдинства са територије
општине; координира активности на остваривању јавности рада, односно послове комуникације са јавношћу
председника и заменика председника општине, као и послове на остваривању јавности рада Скупштине
општине и Општинске управе о ставовима и мишљењима која се износе у јавности поводом донетих општинских
прописа и других општих аката; врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику
председника општине; врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова,
општина, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и друге
протоколарне послове које одреди председник и заменик председника општине; врши интерно информисање
председника и заменика председника општине; врши организацију конференција за штампу за потребе
председника и заменика председника општине; врши распоређивање аката и предмета који се односе на
председника и заменика председника општине и сређује документацију везану за њихове активности; врши
поједине послове у вези са уређивањем званичне интернет презентације општине, као и друге организационе и
административно техничке послове.
Кабинет врши и друге послове, по налогу председника и заменика председника Општине.
У Кабинету се могу поставити два помоћника председника општине за области:
- економски развој, финансије и јавне службе,
- урбанизам и енергетска ефикасност.
Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези
са питањима која су од значаја за развој у области за које су постављени и врше друге послове утврђене актом
о организацији Општинске управе.
Помоћнике председника Општине поставља и разрешава председник Општине.
Кабинет врши и друге послове у складу са законом, Статутом Општине и општим актима.”
Члан 3.
Мења се члан 15. Одлуке, тако да сад гласи:
„Члан 15.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе усваја Општинско веће на
предлог начелника Општинске управе ”.
Члан 4.
Мења се став 3. у члану 24. тако да сад гласи:
“Распоред радног времена у Општинској управи посебним актом утврђује начелник Општинске управе.”
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-4/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

12.
На основу члана 15, члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2011), члана 20. тачкa 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
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129/2007), 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 7. седници
одржаној дана 23.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА
НАСЕЉА СРБОБРАН У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ
Члан 1.
Општина Србобран као инвеститор, прибавља у јавну својину Општине пречистач отпадних вода насеља
Србобран са пратећим садржајима :
- укупна БРГП надземно: 3.563 м2
- укупна БРУТО изграђена површина: 7.055,46 м2
- површина земљишта под објектом/заузетост: 28,5%
- спратна висина: приземни.
Члан 2.
Објекат из члана 1. ове Одлуке градиће се на катастарској парцели број 11291/3 К.О. Србобран,
укупна површина парцеле 24.756 м2, уписане у Лист непокртности број: 636 К.О. Србобран која је у јавној
својини Општине Србобран, у складу са законом, Планом детаљне регулације за пречистач отпадних вода за
насеље Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 4/2011) и пројектно техничком документацијом.
Члан 3.
Предрачунска вредност изградње објекта из члана 1 . Одлуке износи УКУПНО без ПДВ-а 262.500.000,00
динара.
Општина Србобран као инвеститор учествује у изградњи објекта из члана 1 . Одлуке са 100% средстава
рачунајући од предрачунске вредности објекта, обезбеђењем средстава у буџету Општине, тако што је 40% од
наведеног износа донација Владе Републике Словеније док ће преосталих 60%, бити обезбеђено из средстава
кредита.
Члан 4.
Општина Србобран стиче право јавне својине на изграђеном објекту из члана 1. Одлуке и исту ће
уписати у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 463-4/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

13.
На основу члана 94 Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Срвије“, број 68/2015), 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 21/2014) Скупштине
Општине Србобран на својој 7. седници, одржаној дана 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се организација и ближи услови за обављање ауто-такси превоза путника (у даљем
тексту: такси-превоз) на територији Општине Србобран.
Члан 2.
Општинско веће Општине Србобран, у складу са Законом и саобраћајно-техничким условима доноси
програм којим се дефинише оптимално организовање такси-превоза.
Члан 3.
Такси-превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице регистровано
за обављање ове врсте делатности (у даљем тексту: превозник), који испуњавају услове прописане законом и
овом одлуком.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 4.
Предузетник може да обавља такси-превоз само са такси-возилом за које му је одређен евиденциони број
и коме је издата такси-легитимација.
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Лице које вози такси возило, такси возач, мора имати такси-легитимацију.
За обављање такси-превоза путника, предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице мора
да испуњава услове прописане законом и овом Одлуком.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Члан 5.
За обављање такси превоза предузетник мора да испуњава следеће услове:
да има возачку дозволу “B“ категорије, најмање пет година;
да има најмање трећи степен стручне спреме, односно средње образовање у трајању од три године;
да има лекарско уверење о способности за возача за управљање возилом којим се овавља такси превоз,
издато од овлашћене здравствене организације, које није старије од једне године;
да је власник возила којим се обавља такси превоз путника, односно корисник такси возила по уговору о
лизингу;
да му није изречена мера забране управљања моторним возилом "B" категорије, што доказује уверењем
Министарства унутрашњих послова које није старије од шест месеци;
да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности, односно да му
правоснажним решењем о прекршају није изречена мера забране обављања делатности, док трају правне
последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем надлежног прекршајног суда које није старије
од шест месеци;
да није правоснажном судском одлуком осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што се
доказује потврдом надлежног суда;
да је извршио преглед такси-возила код Општинске управе Србобран, Оделења за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине што се доказује актом саобраћајног инспектора о
испуњености услова прописаних законом и овом Одлуком.

Члан 6.
Предузетник може да обавља такси-превоз само са такси-возилом за које му је одређен евиденциони број
и издата такси дозвола а исти не може уступити другим превозницима.
Члан 7.
За обављање такси превоза привредно друштво, односно друго правно лице регистровано за обављање ове
делатности мора испуњавати услове из члана 5. став 1. тачка 4, 6. и 8.ове Одлуке.
Превозник из става 1. овог члана, одговоран је да се такси возач у прописаном року подвргне редовном
здравственом прегледу и да води евиденцију о тим прегледима.
Превозник из става 1. овог члана не може уступити такси возило за које је издат евиденциони број и такси
дозвола другим превозницима.
Члан 8.
Такси возач морада испуњава услове прописане чланом 5. став 1. тачка 1, 2, 3, 5. и 7. ове Одлуке.
Поред услова из става 1. овог члана такси возач мора да има закључен уговор о раду са превозником и
пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М-А).
Члан 9.
Такси возило којим се обавља такси превоз мора да испуњавследеће услове:
1. да има уграђен исправан, пломбиран, баждарен и опремљен са инсталацијама таксиметар, који мора бити
постављен тако да износ на таксиметру буде путнику видљив и да се његовим укључењем, светло на
кровној ознаци из тачке 9. овог става искључује;
2. да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе, на приступачном месту;
3. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
4. да има блок рачуна у којем је сваки лист потписан и оверен печатом превозника;
5. да је чисто, уредно обојено и без унутрашњих и спољашњих оштећења (естетски изглед);
6. да је важећи ценовник услуга постављен у такси возилу тако да је видљив путнику;
7. да у горњем десном углу ветробранског стакла има истакнуту такси дозволу и налепницу издату од
општинске управе за инспекцијске послове;
8. да такси возило испуњава услове у погледу границе издувне емисије прописане Правилником о подели
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима;
9. да на крову возила има кровну ознаку, висине од 14 цм до 20 цм дужине од 40 цм до 60 цм, која је са обе
стране истог изгледа, постављена паралелно са ветробранским стаклом, опремљена уређајем за осветљење
и да садржи податке прописане чланом 28. ст. 1. и 2. ове Одлуке;
10. да има управљач на левој страни такси возила;
11. да је такси возило регистровано према месту седишта такси превозника са издатим регистарским таблицама
чија регистарска ознака садржи латинична слова ТX на задње две позиције.
Образац ценовника из става 1. тачка 6. овог члана прописује Општинска управа уз сагласност Општинског
већа Општине Србобран (у даљем тексту: Општинско веће).
Ценовник услуга из става 2. овог члана превозник је дужан да истакне на задњем десном бочном стаклу, у
случају да није у систему радио везе.
Превозник је дужан да редован технички преглед такси возила врши сваких шест месеци.
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Члан 10.
Општинска управа Србобран, Оделење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне
средине - саобраћајни инспектор, проверава испуњеност услова за такси - возило прописаних законом и чланом
9. ове Одлуке, о чему доноси Решење и издаје налепницу која садржи ознаку године за коју је донето решење
као и другом документацијом утврђеном у члановима 7. и 8. ове Одлуке.
Испуњеност услова доказује се овереном саобраћајно - техничком документацијом (саобраћајна дозвола) и
уговором о осигурању имовине и лица.
О донетим решењима и издатим налепницама саобраћајни инспектор је дужан да води евиденцију.
Превозник је дужан да налепницу постави у горњи десни угао предњег ветробранског стакла са унутрашње
стране.
Превозник је дужан да једном годишње изврши редован преглед такси - возила и испуњеност услова за
обавњање делатности утврђених чланом 9 ове Одлуке у Општинској управи најкасније до истека решења о
испуњености услова за обављање такси превоза. Преглед врши надлежна инспекција, а у случају да нису
испуњени услови за обављање такси превоза надлежни орган Општинске управе доноси решење о престанку
важења решења којим је одобрено обављање ове делатности на основу акта надлежне инспекције.
Члан 11.
Превозник је дужан да приликом регистрације возила осигура путника и пртљаг у јавном превозу.
III ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА
Члан 12.
Захтев за издавање одобрења за обављање ауто-такси превоза којим се додељује и евиденциони број, као
и захтев за издавање такси легитимације превозник подноси надлежном органу Општинске управе.
Уз захтев из става 1. овог члана, превозник је дужан да приложи акт о регистрацији у Регистру привредних
субјеката и доказе о испуњености услова из члана 4. 5. и 7. ове Одлуке.
Уколико надлежни орган Општинске управе, на основу доказа из става 2. овог члана, утврди да су
испуњени услови за обављање ауто такси превоза доноси Решење којим се одобрава обављања ауто такси
превоза којим се одређује евиденциони број за такси возило и издаје такси легитимацију.
О додељеним евиденционим бројевима и издатим такси - легитимацијама Општинска управа води
евиденцију.
Члан 13.
Образац такси дозволе и такси-легитимације прописује Општинска управа.
Члан 14.
Такси-легитимација предузетника садржи следеће податке:
1. име, презиме и јединствени матични број,
2. фотографију предузетника,
3. адресу седишта радње и пребивалишта,
4. уколико је предузетник члан, и назив такси - удружења чији је члан,
5. регистарску ознаку, марку и тип такси - возила,
6. евиденциони број такси - возила,
7. датум издавања такси - легитимације, и
8. редни број регистра.
У такси-легитимацију привредног друштва, односно другог правног лица уноси се његово име и седиште,
као иназив привредног друштва, односно другог правног лица чији систем радио везе и диспечарски центар
користе или са којим имају закључен уговор о заједничком коришћењу.
Поред података из става 2. овог члана, у такси-легитимацију привредног друштва, односно другог правног
лица уносе се и подаци од тачке 6. до тачке 8. става 1. овог члана.
За возача запосоленог код привредног друштва, односно другог правног лица. Општинска управа издаје
посебну легитимацију која садржи име, презиме, јединствени матични број, фотографију, адресу пребивалишта,
податке из тачке 7. и тачке 8. става 1. овог члана, и назив и седиште привредног друштва, односно другог
правног лица код кога је возач запослен.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 15.
Такси дозвола садржи следеће податке:
редни број из регистра такси дозвола,
пословно име правног лица или предузетника,
име и презиме такси возача,
статус такси возача (предузетник или запослени),
јединствени матични број грађана такси возача (ЈМБГ),
адресу пребивалишта и фотографију,
датум издавања такси дозволе, и
заштитни број обрасца.
Члан 16.
Превозник је дужан да:
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1. сваку промену података које садржи такси-легитимација пријави Општинској управи, у року од осам дана од
дана настале промене,
2. сваку промену која се односи на такси-возило пријави Општинској управи, у року од осам дана од дана
настале промене,
3. у случају привременог односно трајног престанка обављања делатности такси превоза, писаним путем
обавести Општинску управу у року од 8 дана од дана подношења захтева регистру за Привредне регистре и
Општинској урпави врати такси легитимацију такси - возила односно такси легитимацију такси возача.
Општинска управа издаје потврду о враћеној легитимацији у случају привременог престанка обављања
делатности а Решење о престанку важења такси легитимације у случају трајног престанка обављања
делатности.
О свим променама везаним за евиденцију такси легитимације надлежни орган општинске управе извештава
надлежног инспектора.
IV ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА
Члан 17.
Такси - стајалиште (у даљем тексту: стајалишта) су одређене и уређене саобраћајне површине, намењене
за стање такси-возила у току рада превозника.
Стајалишта из става 1. овог члана одређује ЈКП „Градитељ“ Србобран.
Члан 18.
Стајалишта могу да буду стална и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине за организовано обављање такси превозом, односно за улазак и излазак путника и пријем позива из диспечерског центра.
Повремена стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе за време одржавања сајмова,
пијаца, већих спортских и културних манифестација и значајних скупова.
На стајалишту се места за стајање такси - возила обележавају хоризонталном сигнализацијом, а на почетку
и на крају стајалишта истом бојом уписују се ознака "ТАХI".
Стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним знаком: "забрањено заустављање и паркирање" и
допунском таблом: "осим за ТАХI" возила" са исписаним укупним бројем такси-места.
Члан 19.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на стајалиштима, одржавању
постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и летњим условима, стара се ЈКП
„Градитељ“ Србобран.
Члан 20.
Стајалишта могу да користе само превозници који имају одобрење за обављање такси превоза и такси
легитимацију.
На стајалишту се такси - возила постављају према редоследу долазака и у границама обележених такси места.
За време коришћења стајалишта превозник - такси возач је обавезан да буде у свом такси - возилу.
Превозник - такси возач не може да заустави и паркира такси - возило на тротоару, пешачкој или
бициклистичкој стази или на другој јавној саобраћајној површини.
На аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 15 м, од обележених стајалишта и терминала
намењених за приградски превоз путника, забрањено је заустављање и паркирање такси-возила.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V НАЧИН РАДА ПРЕВОЗНИКА
Члан 21.
За време вршења услуга такси - превоза, такси возач код себе мора да има:
такси дозволу,
важећу налепницу,
евиденциони број,
важећу такси легитимацију такси возила,
решење о испуњености услова такси возила за обављање такси превоза,
решење којим се одобрава обављање такси превоза,
решење о коришћењу стајалишта, када се затекне на стајалишту,
полису осигурања путника и пртљага од последица несрећног случаја у јавном превозу која одговара возилу
којим се управља, и
доказ о обавезном социјалном осигурању (оверене фотокопије образаца М-А).

Члан 22.
Превозник - такси возач може такси - превоз да започне са стајалишта, на телефонски позив, или на
заустављање путника.
Путник може да користи такси - возило по свом избору.
Превозник - такси возач који је први на реду на стајалишту, дужан је да на захтев путника обави вожњу.
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Члан 23.
Путник може да одбије да уђе у такси - возило наручено путем телефона, ако основано посумња да је
превозник - такси возач под утицајем алкохола или опојних дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост
возила запрљана.
Члан 24.
Превозник - такси возач је дужан да у слободно такси - возило прими сваког путника, као и лични пртљаг
путника према величини простора за пртљаг и носивости такси - возила.
Превозник - такси возач није дужан да у такси - возило прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога
или оболела од заразних болести, лица са изузетно запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника којим би се
загадило, испрљало или оштетило такси - возило.
Превозник - такси возач не сме да прими у такси - возило децу до шест година без пратиоца.
Члан 25.
Превозник - такси возач је обавезан да се за време обављања такси - превоза према путницима опходи са
пажњом и поштовањем.
Превозник - такси возач је обавезан да за време такси - превоза буде уредан (чист, подшишан, обријан
или са негованом брадом и брковима), да му је одећа прикладна (дуге панталоне, кошуља и ципеле), да не
пуши у возилу за време вожње, као и да није под утицајем алкохола или опојне дроге.
Члан 26.
Превозник - такси возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником, укључи
таксиметар и да га искључи одмах након завршене вожње.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње путник није у обавези да плати цену
услуге такси превоза.
Члан 27.
Превозник - такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем
који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
VI KРОВНА ОЗНАКА
Члан 28.
Кровна ознака служи за идентификацију такси возила која на предњој и задњој страни садржи:
- натпис "ТАXИ",
- евиденциони број,
- грб општине Србобран.
Кровна ознака поред података из става 1. овог члана треба да садржи назив превозника који користи
услуге диспечерског система.
Натпис на кровној ознаци из става 2. овог члана мора бити читко исписан минималном висином слова од 4
цм, о чему се сачињава фото документација приликом годишњег инспекцијског прегледа.
Такси возач је дужан да кровну ознаку држи укључену увек када је возило слободно.
На кровној ознаци не могу се постављати рекламно пропагандне поруке.
Уколико такси возач такси возило користи за сопствене потребе или уколико не обавља делатност такси
превоза, дужан је да кровну ознаку привремено скине са такси возила.
Општинска управа води регистар кровних ознака.
Члан 29.
Такси возила могу користити саобраћајне траке намењене за јавни градски и приградски превоз путника
искључиво за кретање.
VII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ - ПРЕВОЗА- ЦЕНА УСЛУГЕ
Члан 30.
Накнада за обављање такси - превоза утврђује се на основу ценовника услуга, а наплаћује се у износу
који покаже таксиметар, на месту опредељења путника.
У цену такси - превоза урачунат је и превоз личног пртљага.
Под личним пртљагом подразумевају се путне торбе и кофери тежине до 30 кг.
Ценовником може да се предвиди посебна доплата за лични пртљаг путника тежи од 30кг.
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 30 кг, путник мора да буде упознат и сагласна пре започиљања
такси - превоза.
Цену услуге за обављање такси превоза чини збир појединачних цена и то:
- за старт, по 1 пређеном километру, по времену чекања, по доласку на адресу по позиву
- и по комаду пртљага који се превози, које се одређују у зависности од доба дана и ноћи, од дана у недељи и
подручја на коме се вожња обавља.
Економски најнижу цену у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на територији
Општине Србобран актом утврђује Општинско веће Општине Србобран.
На економски најнижу цену у оквиру такси тарифе, превозници не могу да дају попуст.
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Члан 31.
Превозник - такси возач је дужан да путнику изда Законом прописан рачун о пруженој услузи.
Такси рачун садржи следеће податке:
1. податке о превознику (назив предузетника, односно пословно име привредног друштва, односно другог
правног лица као и име и презиме такси возача;
2. регистарски број такси возила;
3. редни број рачуна;
4. датум и време издавања;
5. пређене километре;
6. време и место краја вожње;
7. цена по таксиметру, доплату и укупну цену;
8. потпис и печат;
У случају да такси возач на захтев путника не изда путнику такси рачун из става 1. овог члана на крају
вожње, путник није у обавези да плати цену услуге такси превоза.
Члан 32.
Превозник може у току такси - превоза, уз сагласност или на захтев путника, да прими у такси-возило и
друга лица.
Када путник који је примљен у току такси - првоза настави да користи такси - возило, место изласка
претходног путника сматра се местом са кога је превозник започео нови такси - превоз.
У случају немогућности да заврши започети такси - превоз, превознику припада као накнада половина
износа који покаже таксиметар у моменту прекида такси - превоза, осим у случају квара такси-возила, када му
не припада накнада.
У случају квара такси - возила превозник је дужан да путнику обезбеди наставак започетог такси-превоза
другим такси - возилом.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 33.
Решења из члана 12. став 3. ове одлуке, која су издата предузетнику, престају да важе, у случају:
брисања из регистра привредних субјеката,
ако престане да испуњава неки од услова утврђених законом и чланом 5. ове одлуке, и
у другим случајевима предвиђеним законом.
Правном лицу престају да важе решења из члана 12. став 3. ове одлуке, у случају:
брисања из регистра привредних субјеката,
да престане да испуњава услове предвиђене законом и чланом 7. ове одлуке, и
у другим случајевима предвиђеним законом.

IX НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска Управа Србобран, Оделење за урбанизам, стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине - саобраћајни инспектор.
Надзор врши и комунални инспектор Општинске управе са правима и овлашћењима који има и саобраћајни
инспектор у надзору над спровођењем ове одлуке. Комунални инспектор у одсуству саобраћајног инспектора
врши и све послове за које је овом одлуком овлашћен саобраћајни инспектор.
Превозник је дужан да саобраћајном инспектору омогући несметано вршење послова, стави на увид
потребна докумената и, у року који саобраћајни инспектор одреди, достави потребне податке и постави по
налогу инспектора.
Члан 35.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћени
су да поднесу захтев за покретање прекршајног поступка и издају прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1. не испуњава услове из члана 5. став 1. тач. 1, 2, 3, 5. и 8. ове Одлуке,
2. поступи супротно члану 6. ове Одлуке,
3. обавља делатност такси превоза путника такси возилом које не испуњава услове из члана 9. став 1. тач. 1,
3, 5, 7, 8. и 10. ове Одлуке,
4. на приступачном месту у такси возилу нема исправан суви противпожарни апарат са важећим роком
употребе (члан 9. став 1. тачка 2.),
5. у такси возилу нема блок рачуна у којем је сваки лист потписан и оверен печатом (члан 9. став 1. тачка 4.),
6. у такси возилу важећи ценовник услуга није постављен тако да је видљив путнику (члан 9. став 1. тачка
6.),
7. важећи ценовник услуга не истакне на задњем десном бочном стаклу (члан 9. став 3.),
8. не изврши редован технички преглед такси возила у року утврђеном чланом 9. став 4. ове Одлуке,
9. не поступи у складу са чланом 10. став 4. ове Одлуке,
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10.
11.
12.
13.
14.

не осигура путнике и пртљаг од последица несрећног случаја у јавном превозу (члан 11.),
не пријави промену података сагласно члану 16. ове Одлуке,
користи стајалиште супротно члану 20. ове Одлуке,
за време вршења услуга такси превоза код себе нема документацију прописану чланом 21. ове Одлуке,
на крову возила нема кровну ознаку висине 14 цм до 20 цм, дужине од 40 цм до 60 цм, која је са обе стране
истог изгледа, постављена паралелно са ветробранским стаклом, опремљена уређајем за осветљење и да
садржи податке прописане чланом 28. став 1. алинеја прва и трећа ове Одлуке,
15. понашање и изглед нису у складу са одредбом члана 25. ове Одлуке,
16. кровна ознака такси возила није у складу са чланом 28. ст.1, 2, 3, и 5. ове Одлуке,
17. не осветли кровну ознаку када је возило слободно (члан 28. став 4.),
18. користи такси возило за сопствене потребе, а не скине кровну ознаку (члан 28. став 6.),
19. путнику не изда, односно изда рачун који не садржи податке из члана 31. ове Одлуке,
20. не поступи у складу са чланом 32. став 2. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, казниће се такси возач запослен у правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 37.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не испуњава услове из члана 5. став 1. тач. 6. и 8. ове Одлуке,
2. обавља делатност такси превоза путника такси возилом које не испуњава услове из члана 9. став 1. тач.110. ове Одлуке,
3. не изврши редован технички преглед такси возила у року утврђеном чланом 9. став 4. ове Одлуке,
4. не поступи у складу са чланом 10. став 4. ове Одлуке,
5. не осигура путнике и пртљаг од последица несрећног случаја у јавном превозу (члан 11.),
6. не пријави промену података сагласно члану 16. ове Одлуке,
7. не обезбеди такси возачу документацију прописану чланом 21. ове Одлуке, коју за време вршења услуга
такси превоза такси возач мора да има код себе, и
8. кровна ознака возила није у складу са чланом 28. ст. 1, 2, 3, 4. и 6. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу
од 10.000,00 динара
Члан 38.
Новчаном казном од 20.000,00 динара на лицу места казниће се за прекршај такси возач запослен у
правном лицу ако:
1. не пријави промену података сагласно члану 16. Ове одлуке,
2. одбије да прими путника у такси возило (члан 24. став 1.),
3. ако у такси возило прими децу до шест година без пратиоца (члан 24. став 3.),
4. понашање и изглед нису у складу са одредбом члана 25. ове Одлуке,
5. не поступи у складу са чланом 26. став 1. ове Одлуке,
6. путника не превезе најкраћим путем (члан 27.),
7. наплати цену услуге након обављеног такси превоза супротно члану 30. ове Одлуке,
8. путнику не изда, односно изда рачун који не садржи податке из члана 31. ове Одлуке,
9. не поступи у складу са чланом 32. став 2. ове Одлуке.
Члан 39.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако у случају привременог,
односно трајног прекида обављања делатности такси превоза, Општинској управи не врати такси дозволу и
такси легитимацију возила.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај такси возач запослен у правном
лицу, ако у случају привременог односно трајног прекида рада Општинској управи у року од осам дана не врати
такси дозволу
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Превозник је дужан да усклади своје послвоање са одредбама ове одлуке, у року од шест месеци од дана
њеног ступања на снагу.
Члан 41.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи. Одлука о ауто такси превозу путника („Службени лист
Општине Србобран“, број 7/2007 и 10/2012).
Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-16/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.
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14.
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 7. седници одржаној дана 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРОСТОРИЈА НА КОРИШЋЕЊЕ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТУРИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком дају се на коришћење, без накнаде, Месној заједници Турија, пословне просторије, у Турији,
у улици Светог Саве број 30, саграђене на парцели број 216 К.О. Турија и то просторијe: бр. 1 површине 34,43
м2,, просторијe бр. 2 површине 25,00 м2 , просторије бр. 3 површине 21 м2, просторије бр. 4 површине 16,00 м2,
просторије бр. 6 површине 10,24 м2 и санитарног блока површине 8,49 м2.
Члан 2.
Месна заједница Турија користиће просторије из члана 1. ове Одлуке за потребе рада месне заједнице.
Члан 3.
Месна заједница Турија је већ фактички корисник просторија бр. 1, 2, 3, 6 (кухиња) и 8 (санитарни
блок) из члана 1. ове Одлуке. Просторију бр. 4 површине 16,00м2 ће и убудуће повремено користити ЈКП
„Градитељ“ за пружање комуналних услуга грађанима.
Месна заједница Турија је одговорна за текуће одржавање, поправке и функционално коришћење
истих, а према намени просторија и објеката у којима се предметне просторије налазе.
Месна заједница Турија 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 Турија је дужна да тражи
сагласност Општинског већа Србобран.
Члан 4.
Месна заједница Турија 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
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 Турија
одредити почетну цену у поступку јавног надметања и прибавити сагласност Општинског већа Србобран за
издавање у закуп.
Члан 5.
Месна заједница Турија 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 ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 361-11/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

15.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016) , члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016- одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊАВОДОМ
ЗА ПИћЕ
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Члан 1.
Одлука о обављању комуналне делатности снабдевања водом за пиће („Службени лист Општине
Србобран”, број 4/2015 и 20/2015) мења се тако што се иза члана 55. додаје члан 55а. који гласи:
„Члан 55 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 55. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај испоручилац
1. ако корисницима воде не испоручи најнужније количине воде у случају кад прекид у снабдевању водом
траје дуже од 24 часа (члан 8. став 3.);
2. ако у случају смањене производње воде, услед више силе, снабдевање корисника водом не врши у складу
са одредбом чл.9;
3. ако се не извршава одредба члана 26.;
4. ако на захтев инвеститора не постави водоводни прикључак и угради водомер у року из члана 13. ст. 5.;
5. ако изда одобрење за спајање са уличном водоводном мрежом супротно одредби члана 18. ст. 2;
6. ако изда одобрење за спајање са уличном водоводном мрежом противно одредби чл. 21;
7. ако не утврди исправност рада водомера по службеној дужности или по захтеву власника, корисника објекта
(члан 26. алинеја 12.);
8. ако не одржава водоводни прикључак у смислу члана 26. алинеја 3;
9. ако у року из члана 22 став 1, по обавештењу, не предузме мере на отклањању квара на прикључку и
водомеру;
10. ако не искључи унутрашње водоводне инсталације у случајевима из чл. 27 став 1;
11. ако се обрачунавање потрошње воде и издавање рачуна врши на основу показивања водомера који није
одобрила надлежна контрола и на коме нема пломбе као доказ баждарења (чл. 40. ст. 3.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара динара казниће се и одговорно лице испоручиоца за прекршаје из
ст. 1. овог члана.»
Члан 3.
Члан 56. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од од 100.000,00 динара казниће се испоручилац:
1. ако код планираних локалних прекида у снабдевању водом не изда саопштење преко средстава јавног
информисања у року одређеном у члану 10;
2. ако не води евиденцију водова и подземних објеката (чл. 26. ст. 1. алинеја 10.);
3. ако не искључи бесправно прикључен објекат на водоводну мрежу (чл. 17. став 5);
4. ако унапред, односно накнадно, због хитности радова, не обавести корисника воде о намераваним радовима
на одржавању водоводног прикључка (члан 12. ст. 5 и 6.).
5. ако не изврши поновно прикључење корисника у року утрврђеном овом Одлуком (члан 28 став 2).
Новчаном казном од 10.000,00 динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
испоручиоца.»
Члан 4.
Члан 57. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице:
1. ако затвори воду или на било који начин омета корисника прикључка у снабдевању водом у смислу члана.
16 став 1.;
2. ако склониште за водомер не прилагоди прописаним условима у року одређеном у чл. 15. став 4.;
3. ако изградњу водомерног склоништа врши противно одредби члана 15. ст. 2. и 3.;
4. ако затворе вентил затварача иза или испред водомера, противно одредби члана 19. ст. 3.;
5. ако овлашћеном раднику испоручилоца не омогући очитавање водомера у складу са чл. 40. ст. 4.;
6. ако воду из јавних хидраната узима без потребног овлашћења испоручилоца(чл.49 и 50.).
7. Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 10.000,00 динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и физичко лице.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из ст. 1. овог
члана.»
Члан 5.
Члан 58. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице:
1. ако самовласно изврши прикључење на водоводну мрежу (чл. 12-13);
2. ако склониште за водомер не одржава тако да је увек суво и чисто и водомер не заштити од н иске
температуре, оштећења и крађе (чл. 18. ст. 4, 5. и 6.);
3. ако поступи противно одредби члана 17. ст. 3 и 4.;
4. ако се не придржава наредбе општинског већа из члана 9 ст. 3.;
5. ако воду са јавне чесме користи противно њеној намени. ( члан 6 став 2).
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Новчаном казном од 10.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 10.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и физичко
лице.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се на лицу места предузетник за прекршај из ст. 1. овог
члана.»
Члан 6.
Члан 59. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице
ако изврши неку од радњи које су забрањене чланом 51. ове Одлуке
Новчаном казном од 10.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 10.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и физичко
лице.
Новчаном казном од 20.000,00 динара динара казниће се на лицу места предузетник за прекршај из ст.
1. овог члана.»
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 325-25/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

16.
На основу члана 359. став 1. и члана 365. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник Републике
Србије“, број 145/2014), члана 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број
15/2016), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени
гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 1.
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, („Службени лист Општине Србобран”,
број 8/2009, и 14/2013) мења се тако што се иза члана 81. додаје члан 81а. који гласи:
„Члан 81 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 82. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај енергетски субјект ако:
1. не одлучи по захтеву купца за прикључење објекта у року из члана 20. став 1. ове Одлуке;
2. не прикључи објекат купца на дистрибутивни систем сходно члану 25. став 1. ове Одлуке;
3. не закључи уговор сходно члану 31. став 1. ове Одлуке;
4. не отклони сметње у снабдевању купца енергијом у року утврђеном чланом 61. став 1. ове Одлуке;
5. не опомене купца писменим путем и не одреди му рок за отклањање неправилности сходно члану 71. став 2.
ове Одлуке.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно
лице у енергетском субјекту».
Члан 3.
Члан 83. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не омогући приступ енергетским објектима, сходно члану 13. став 4. ове Одлуке;
2. не омогући овлашћеним лицима приступ мерним уређајима, сходно члану 60. ове Одлуке;
3. не изврши обавезе, односно поступи супротно утврђеним обавезама из члана 77. тачке 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11i 12 ове Одлуке, као и уколико не поступи по обавештењу енергетског субјекта из члана 77 тачка 7 ове
Одлуке.
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1 овог члана
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се физичко лице и одговрно лице у правном лицу за
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прекршај из става 1 овог члана,»
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 312-7/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

17.
На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије",
број 129/2007),члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013,
13/2016 и 98/2016 - одлука УС), члана 40. став 1. тачка 18) 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И
УГОСТИТЕЉСКО ЗАНАТСКИХ РАДЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука орадном времену угоститељских и других објеката и угоститељско занатских радњи а на
територији Општине Србобран, („Службени лист Општине Србобран”, број 10/2013 и 3/2015 ) мења се тако што
се иза члана 11. додаје члан 11а. који гласи:
„Члан 11 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које се бави угоститељском
делатношћу или трговинском делатношћу, новачном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у правном лицу, а новчаном казном од 20.000,00 казниће се за прекршај предузетник:
•
ако утврђени распоред радног времена не истакне на видно место у смислу члана 10. ове Одлуке
•
ако се не придржава утврђеног и истакнутог радног времена било ранијем отврарањем или каснијем
затварањем од утврђеног радног времена,
•
ако угоститељски објекти или радње, угоститеско занатски радњи и клубови као и објекти за приређивање
игара за забаву и игара на срећу буду отворени у дан недељног одмора,
•
ако се угоститељски објекат или радња, угоститељска занатска радња и клуб користе у смилу члана 9. ове
Одлуке без претходно прибављене писмене сагласности Оделења за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран,
•
ако омогући приступ или врши угоститељске услуге ван радног времена и ако угоститељске услуге пружа
гостима који не припадају затвореном кругу људи у смилу члана 9. ове Одлуке,
•
ако организације или удружење грађана пружају угоститељске улсуге у посторијама клубова другим лицима
који нису чланови клуба,
•
ако се власник угоститљског објекта не придржава одредаба наведених у члану 3. ове Одлуке а које се
односе на начин емитовања музике и приређивање музичког програма у угоститељском објекту,
•
ако се власник трговинског објекта не придржава радног времена утврђеног у члану 3. тачка 10. односно
ако утврди и истакне радно време које није у складу са чланом 3 тачка 10 ове Одлуке. „
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 130-21/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

18.
На основу члана 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012,104/2013), члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), члана 40. тачка 7) Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. став 1.
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Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 11/2015 – пречишћен
текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаниом путевима на територији Општине
Србобран, („Службени лист Општине Србобран”, број 10/2014, 8/2015 и 15/2016 и 19/2016 друга Одлука) мења
се тако што се иза члана 39. додаје члан 39а. који гласи:
„Члан 39 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.

Члан 2.
Члан 40. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај јавно предузеће друго предузеће или
правно лице ако учини неку од забрањених радњи из чл. 14. ове Одлуке;
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу ако учини
неку од забрањених радњи из чл. 14. ове Одлуке;
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини неку од забрањених
радњи из чл. 14. ове Одлуке;
Новчаном казном од 10.000,00. динара казниће се физичко лице ако учини неку од забрањених радњи из
чл.14. ове Одлуке.“
Члан 3.
Члан 41. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај јавно предузеће друго предузеће или
правно лице уколико не поступи у складу са члановима 19-24. ове Одлуке;
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу уколико не
поступи у складу са члановима 19-24. ове Одлуке;
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник уколико не поступи у складу са
члановима 19-24. ове Одлуке;
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице уколико не поступи у складу са члановима
19-24. ове Одлуке.“
Члан 4.
Члан 42. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај јавно предузеће друго предузеће или
правно лице ако не поступи у складу са налогом овлашћеног инспектора и не изврши мере утврђене чланом
36. и 38. ове Одлуке;
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу ако не
поступи у складу са налогом овлашћеног инспектора и не изврши мере утврђене чланом 36. и 38. ове
Одлуке
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако не поступи у складу са
налогом овлашћеног инспектора и не изврши мере утврђене чланом 36. и 38. ове Одлуке;
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако не поступи у складу са налогом
овлашћеног инспектора и не изврши мере утврђене чланом 36. и 38. ове Одлуке.
Члан 5.
Члан 43. Одлуке се брише.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-17/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

19.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 39 став 3 Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016
- одлука УС), члана 40. тачка 7) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број 5/2008,
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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 7. седници
одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
Одлука о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама („Службени лист
Општине Србобран”, број 3/2007, 7/2012, 10/2014, 8/2015 и 19/2016 друга Одлука) мења се тако што се иза
члана 54. додаје члан 54а. који гласи:
„Члан 54 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 55. Одлуке мења се и гласи:
„Ако се објекат, односно уређај постави без одобрења, ако није постављен на јавној површини или не
користи објекат, односно уређај у складу са одобрењем, ако не уклони објекат по истеку одобрења казниће се
за прекршај правно лице новчаном казном од 100.000,00 динара.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1.
овог члана.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана.“
Члан 3.
Члан 56. Одлуке мења се и гласи:
„Ако не поступи по правоснажном решењу комуналног инспектора, казниће се за прекршај правно лице
новачном казном од 100.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај
из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана“.
Члан 4.
Члан 57. Одлуке се брише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 353-39/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки

20.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 98. став 4. Закона о водама („Службени гласник Републике
Србије“, број: 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о обављању делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број 4/2015 и 19/2016 друга Одлука) мења се тако што
се иза члана 39. додаје члан 39а. који гласи:
„Члан 39 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
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Члан 2.
Члан 40. Одлуке се брише.
Члан 3.
Члан 41. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се ЈКП:
1. ако прикључи објекат супротно одредбама ове Одлуке ;
2. ако поновно прикључење изврши супротно одредби члана 13 ове Одлуке
3. ако не обезбеди непрекидно одвођење отпадних вода (члан 18. став 1. алинеја 1.);
4. ако не одржава у исправном стању систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода (члан
18. став 1. алинеја 2.);
5. ако врши прикључење на канализациону мрежу ако нису испуњени сви услови у складу са овом одлуком и
посебним прописима (члан 18. став 1. алинеја 3.);
6. ако изврши обрачун накнаде за коришћење канализационе мреже супротно одредби члана 20;
7. ако не обезбеде минимум процеса рада из члана 22. ове одлуке;
8. ако не предузме мере на уклањању поремећаја у пружању услуга одвођења и пречишћавања отпадних
вода, који је изазван већим кваром на објектима, уређајима и постројењима канализације, временским
приликама или у случају више силе (члан 23.).
9. не поступи на начин и у року из члана 45 ове Одлуке
10. на поступи на начин и у року из члана 46 ове Одлуке.
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈКП, новчаном казном у износу од
10.000,00 динара.»
Члан 4.
Члан 42. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се ЈКП ако:
1. не одржава отворене и затворене канале, сливнике и друге објекте за уклањање атмосферских и
површинских вода са јавних површина на начин утврђен у члану 32. ове одлуке;
2. ако не обезбеде минимум процеса рада (члан 35. у вези са чланом 22. ове одлуке);
3. ако не предузме мере на уклањању поремећаја у пружању услуга одвођења атмосферских вода, који је
изазван већим кваром на објектима, уређајима и постројењима атмосферске канализације, временским
приликама или у случају више силе (члан 35. у вези члан 23. ове одлуке);
4. ако не поступи у складу са чланом 37. ове одлуке.
5. ако не не извршава обавезе наведене у члану 35 став 2 . ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКП новчаном казном у износу од
10.000,00 динара»
Члан 5.
Члан 43. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако не изврши прикључење на канализациону мрежу или не користи за сакупљање отпадних вода
непрописну септичку јаму (члан 7);
2. изврши прикључење на канализациону мрежу супротно одредбама члана 11 ове Одлуке
3. прикључи објекат на канализациону мрежу без постављања водомера у случају када се објекат снабдева
водом из сопственог извора (члан 14 Одлуке)
4. ако индустријски објекат или други објекат чије отпадне воде садрже штетне материје прикључи на
канализациону мрежу без уградње уређаја за пречишћавање отпадних вода (члан 15.);
5. ако у канализациону мрежу испушта материје чије је испуштање забрањено (члан 16);
6. не затвори септичку јаму на начин и у роковима из члана 21 ове Одлуке
7. ако затрпава отворене и затворене канале (члан 36. став 1.);
8. ако испушта отпадне воде, опасне и штетне материје у њих (члан 36. став 2.);
9. ако изврши неку од радњи навердених у члану 36 став 3 ове одлуке:
10. ако не одржава отворене јаркове и риголе у складу са чланом 37 став 1 тачка 1
11. ако изгради колски прилаз објекту преко отвореног канала или уреди зелену површину супротно члану 37.
став 2, 3 и 4 ове одлуке.
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 20.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном у износу од 10.000,00
динара.»
Члан 6.
Члан 44. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако септичку јаму не одржава и не празни на начин прописан у члану 7. ове одлуке;
2. изврши прикључење на канализациону мрежу супротно одредбама члана 11 ове Одлуке
3. прикључи објекат на канализациону мрежу без постављања водомера у случају када се објекат снабдева
водом из сопственог извора (члан 14 Одлуке)
4. ревизиону шахту за канализацију не изгради према типу који одреди ЈКП (члан 19. алинеја 1. ове одлуке);
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5. не обезбеди ревизиону шахту и учини га приступачним за овлашћене раднике ЈКП (члан 19. алинеја 2. ове
одлуке);
6. не одржава кућну канализацију, ревизиону шахту и прикључак на канализациону мрежу (члан 19. алинеја
3. ове одлуке);
7. у року од 24 часа не пријави оштећење на прикључку за канализациону мрежу ЈКП-у (члан 19. алинеја 4.
ове одлуке);
8. дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним током или повезивањем (члан
19. алинеја 5. ове одлуке);
9. не измири обавезе за извршену услугу (члан 19. алинеја 6. ове одлуке);
10. не затвори септичку јаму на начин и у роковима из члана 21 ове Одлуке
11. ако не поступи у складу са чланом 23. ове Одлуке.
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 20.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 10.000,00
динара.»
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-26/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

21.
На основу члана 20. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број
73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015- др. Закон, 92/2016 и 104/2016- др закон ), члана 39. став 3. Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној
23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ОБЈЕКТА НА ВОДИ И ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о постављању објеката на води и водном земљишту на територији Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран”, број: 10/2014 и 19/2016 друга Одлука) мења се тако што се иза члана
29. додаје члан 29а. који гласи:
„Члан 29 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 30. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не прикључи плутајући објекат на електро и водоводну мрежу (члан 16. став 1. алинеја 1);
2. не обезбеди контејнере за чврсте отпатке односно не закључи уговор са надлежним јавним предузећем за
одношење тих отпадака (члан 16. ст. 1. алинеја 2);
3. не обезбеди танк за отпадне воде односно не закључи уговор са надлежним јавним предузећем за
одношење тих отпадака (члан 16. ст. 1. алинеја 3);
4. не доведе делове обале и воденог простора у првобитно стање (члан 19. став 1. алинеја 1);
5. не престане да користи инсталације и приступни пут (члан 19. ст. 1. алинеја. 2);
6. не уклони плутајући објекат у прописаном року у случају предвиђеном чланом 24. ове Одлуке;
7. постави плутајући објекат без решења односно супротно решењу о одобрењу (члан 26. алинеја 1);
8. плутајући објекат не одржава у исправном стању, не уклања отпатке око објекта и нанос реке и не обезбеди
одговарајуће осветљење прилаза и пловног објекта (члан 18),
9. прља водени ток и припадајући део обале (члан 26. алинеја 2),
10. испушта отпадне воде у реку (члан26. алинеја 3),
11. плутајући објекат привеже за камен, дрво, клупу или други предмет (члан 26. алинеја 4),
12. оштећује обалу испред и око плутајућег објекта (члан 26. алинеја 5),
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13. моторним возилом саобраћа на одбрамбеном насипу поред плутајућег (члан 26. алинеја 6),
14. моторно возило паркира мимо паркинг површина (члан 26. атинеја 7).
15. не поступи по налогу комуналног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачке 4, 6, 7. и 8. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
10.000,00 динара“.
Члан 3.
Члан 31. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај надлежно јавно предузеће које одобри
прикључење на електро или водоводну мрежу кориснику плутајућег објекта који нема одобрење за постављање
плутајућег објекта (члан 14. ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у јавном предузећу новчаном казном од
10.000,00 динара.“
Члан 4.
Члан 32. Одлуке се брише.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 353-40/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

22.
На основу члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о постављању и одржавању споменика на територији општине Србобран„Службени лист Општине
Србобран“, број 10/2014 ) мења се тако што се иза члана 20. додаје члан 20а. који гласи:
„Члан 20 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 22. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
- ако подигне, премести или уклони споменик супротно одредбама Одлуке (чл. 6. и 9.).
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00
динара.“
Члан 3.
Члан 23. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице:
- ако намерно или из крајње непажње уништи или оштети споменик (чл. 16. Одлуке)
- ако споменик прља или скрнави (чл. 16. Одлуке).
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00
динара.“
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 633-2/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

23.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О OДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА И ОДРЖАВАЊУ ДЕПОНИЈЕ
Члан 1.
Одлука о одржвању чистоће у насељима и одржавање депоније („Службени лист Општине Србобран”,
број: 14/2015 и 19/2016 друга Одлука) мења се тако што се иза члана 38. додаје члан 38а. који гласи:
„Члан 38 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 39. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно предузеће ако:
1. не одвози смеће у складу са Програмом (члан 8.);
2. не одвози кућни отпад у складу са Програмом ( члан 9.);
3. не обавести кориснике услуга о Програму изношења смећа (члан 8. став 3. ове Одлуке);
4. не поступа у складу са чланом 14. ове Одлуке;
5. не одржава чистоћу на јавним површинама у складу са члановима 3. и 5. ове Одлуке;
6. не одржава депонију у складу са одредбама ове Одлуке;
7. не обезбеди извршење мера из члана 32. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 100.000,00 динара.”
Члан 3.
Члан 40. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1. не обезбеди да посуде за смеће стоје на приступачним местима за одвожење (члан 11.);
2. не одлаже смеће у типске посуде (члан 10. став 2. и 3.);
3. не изнесе посуде за смеће на за то предвиђено место (члан 10. став 1.);
4. одвози и одлаже отпад на депонију супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
5. поступа противно забрани из члана 15. и 17. ове Одлуке;
6. поступа противно одредбама и забранама из члана 25.ове Одлуке;
7. не закључи уговор у складу са чланом 13. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-27/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.
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24.
На основу члана 4.став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије",
број: 88/2011и 104/2016), члана 20. тачке 5, 26. и 35. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број: 129/2007 83/2014-др.закон и 101/2016- др.закон),члана 39 став 3 Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број:65/2013, 13/2016 и 98/2016- одлука УС), 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 7. седници одржаној
23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
Одлука о комуналном реду („Службени лист Опшине Србобран”, број 12/2014, 14/2015 и 19/2016 друга
Одлука) мења се тако што се иза члана 79. додаје члан 79а. који гласи:
„Члан 79 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 80. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Површине из члана 3. на било који начин прља и на њима оставља ствари и друге предмете члан 6. алинеја
1.
2. Уклања, оштећује, премешта, прља и поставља без одобрења комуналне објекте и уређаје или спречава
њихово постављање члан 6. алинеја 2 и 4.
3. Не стара се о одржавању јавних површина у уредном чистом и исправном стању члан 5.
4. Комуналне објекте и уређаје и друге објекте, уређаје, предмете и ствари не одржава у уредном, чистом,
естетском и исправном стању члан 5.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном
лицу за прекршај из става 1. овог члана.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00
динара.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршаје из става 1. овог члана и
ако црта и пише по комуналним објектима и уређајима.
Истом казном казниће се и родитељ односно старатељ ако прекршај изврши малолелтник, односно
штићеник о коме су они дужни да се старају.“
Члан 3.
Члан 81. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако постави урбани
мобилијар из члана 8, 9, и 10. супротно одредбама ове Одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице.“
Члан 4.
Члан 82. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће извођач радова ако:
1. не чисти јавне површине испред градилишта докле допире растурање материјала члан 12. тачка 1.
2. за време рушења и транспорта не кваси растресити материјал и приступне путеве члан 12. тачка 2.
3. не одржава чистоћу на решеткама сливника у непосредној близини градилишта члан 12. тачка 3.
4. не очисти од блата точкове возила пре његовог изласка из градилишта или блатом запрљани коловоз члан
12. тачка 4.
5. депоновани грађевински материјал не обезбеди од растурања члан 12. тачка 5.
6. оштећене јавне површине не доведе у инсправно стањеу прописаном року члан 12. тачка 6.
7. не обезбеди да се земља и други растресити материјал не расипа и др. и у сандуцима или оградама члан 12.
тачка 7.
8. склони ограду градилишта, а да није очистио површину градилишта од смећа и шута члан 12. тачка 8.
9. врши поправку тротоара без одобрења члан 12. тачка 9.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко као и одговорно лице у правном лицу извођача
радова новчаном казном од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник, извођач радова, новчаном казном од
20.000,00 динара.“
Члан 5.
Члан 83. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршаје правно лице ако:
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1. превоз и истовар лако растреситог материјала не врши у амбалажи или превоз огрева и другог растреситог
материјала, отпадних вода, течности и слично врши возилима која нису подешена за ту сврху члан 13.
2. Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе не врши у складу са чланом 14.
3. Приликом орезивања и уклањања дрвећа, кошења травњака, поправке путева и других радова на јавним
површинама не упозори пролазнике на обезбедност и по обављеном послу не уклони смеће или материјал и
површину не очисти одмах по обављеном послу члан 15.
4. Излива отпадне воде и друге нечистоћу, држи смеће, земљу и сл. на јавним површинама члан 16. тачка 2.
5. Спаљује смеће члан 16. тачка 4.
6. Растура рекламне листиће и објаве и сл. без одобрења надлежног органа члан 16. тачка 5.
7. у посуде за смеће баца гар,сипа воду и друге течности или отпад који не спада у кућно смеће члан 16.тачка
6.
8. Баца хартију и друге отпатке ван корпе за отпатке и посуда за сакупљање смећа и на други начин ствара
нечистоћу члан 16.тачка 1.
9. Ван депоније истовара земљу, отпадни грађевински материјал индустријске и занатске отпаде, шљаку, шут,
амбалажу или изручује отпадне воде ван места која су за то одређена члан 16. тачка 8.
10. Заузима јавне површине за смештај покретних тезги за продају робе, амбалаже, грађевинског и другог
материјала без одобрења члана 16. тачка 9.
11. заузима
јавне
површине
постављањем
стубова,
ограда,
рампи
и
сл.
поправља
возила,
остављанерегистована или хаварисана возила, камп приколице, приколице, чамце и друге пловне објекте
или на други начин заузима те површине члан 16. тачка 10.
12. као и паркирање возила и држање пољопривредних машина на јавним површинама , члан 16. тачке 11.,
12., и 13.
13. Превођеење стоке преко јавне површине члан 16.тачка 14.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новачном казном од 20.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новачном казном од 10.000,00 динара.“
Члан 6.
Члан 84. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100,000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не изврши бојење фасаде према одредбама члана 17.Одлуке
2. не прибави одобрење за бојење фасаде у улицама утврђеним чланом 19.Одлуке,
3. не поставе олуке и ограде на објекте на начин утврђен у ллану 20.Одлуке ,
4. поставе клима уређаје супротно одредби члана 21.Одлуке .
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новачном казном од 20.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу
новачном казном од 10.000,00 динара.“
Члан 7.
Члан 85. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. пере возило, цепа дрва, разбија угаљ и сл. на јавној површини члан 16.тачка 3.“
Члан 8.
Члан 86. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динар казниће се правно лице ако:
1. користи јавне зелене површине у сврхе за које нису намењене члан 23.
2. власници зграда који поступе супротно одредби из члана 27.и 28 ове Одлуке.
3. као и власници зграда који не поступе у складу са одредбама из члана 26. и 29.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице у
правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 20.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. тачка 2. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
физичко лице.“
Члан 9.
Члан 87. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. сади и сече дрвеће без одобрења, оштећује дрвеће и друге засаде члан 24. тачка 1.
2. скида плодове или цветове са дрвећа или шибља и цветних гредица члан 24. тачка 3.
3. ненаменски користи травњак члан 24. тачка 4.
4. копа или односи земљу, камен, песак, и друге састојке земљишта члан 24. тачка 5.
5. пушта домаће животиње на јавну зелену површину члан 24. тачка 6.
6. баца отпатке на јавну зелену површину члан 24. тачка 7.
7. скида,уништава или скида путоказе, знакове,натписне плочице члан 24.тачка 8.
8. оштећује стазе, клупе, корпе за отпатке, ограде, мостове, санитарне уређаје и сл. члан 24.тачка 9.
9. вози било коју врсту возила или пере возило на јавним зеленим површинама члан 24. тачка 10.
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10. зауставља или паркира возила на јавним зеленим површинама члан 24.тачка 11.
11. премешта клупе, корпе за отпатке или реквизите за дечије игре са места на којима су постављени члан 24.
тачка 12.
12. ложи ватру или пали стабла, лишће, истовара материјал, робу, амбалажу или слично на травњацима,
травним теренима или стазама и смешта их поред дрвореда и других засада члан 24. тачка 13.
13. урезује имена или знаке на стаблима, клупама, зидовима или осталим објектима члана 20. тачка 14.
14. пење се на дрвеће инсталације, ограде или друге објекте члан 24. тачка 15.
15. поставља кошнице, ваге, паное, аутомате за забавне игре, камп кућице и друге сличне објекте или уређаје
без одобрења члан 24. тачка 16.
16. раскопава земљиште или копа ров или канал без одобрења члан 24. тачка 17.
17. тресе или пере тепих, баца папире, отпатке, истреса смеће, пиљевину, пепео и сл. на јавним зеленим
површинама или их пали члан 24. тачка 18.
18. третира–прска јавну зелених површина хемијским средствима члан 24.тачка 19.
19. Истом казном казниће се и родитељ, односно старатељ ако прекршај изврши малолетни односно штићеник о
коме су они дужни да се старају.
За прекршај из става 1. тачка 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16. и 17. овог члана казниће се новчаном
казном у износу од 20.000,00 динара, предузетник.
За прекршај из става 1. тачка 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16. и 17. овог члана казниће се новчаном
казном у износу од 100.000,00 динара, предузеће.“
Члан 10.
Члан 88. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не уклања снег и лед према програму зимске службе члана 31. став 1.
2. не изврши обавезу прописану члановима 32.,33., 34, 35., 39. и 40. ове Одлуке.
3. не чисти снег са прилазних путева које користи или их не посипа у случају поледица члан 36.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000,00 као и предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.“
Члан 11.
Члан 89. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. не изврши обавезу из члана 37. и 38. ове Одлуке,
2. не уклони снег са тротоара на начин прописан у члану 40. ове Одлуке.“
Члан 12.
Члан 90. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Раскопава јавне површине без одобрења или противно издатом одобрењу за раскопавање (члан 43. став 1).
2. У року од три дана од започетог раскопавања без одобрења, у случају више силе, не обавести о томе
инспекцију и у том року не поднесе писмени захтев за издавање одобрења за раскопавање (члан 44).
3. Ако по завршетку радова раскопане јавне површине не закопа, односно не доведе у првобитно стање на
начин и у роковима предвиђеним у овој одлуци и техничким условима (члан 49. и 50).
4. Настави са извођењем радова након доношења Решења о њиховом обустављању (члан 51. Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 20.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.“
Члан 13.
Члан 91. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Одређује назив улице или трга, обележава и поставља таблице са називима и кућним бројевима супротно
члану 53. Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
Члан 14.
Члан 92. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. плакате истиче изван места и објеката одређених за плакатирање (члан 58. Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу као и физичко лице
новачном казном од 10.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.“
Члан 15.
Члан 93. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000.00 динара казниће се физичко лице (држалац домаћих животиња)
за прекршај ако:
1. У делу I зоне држи више животиња него што је то дозвољено чланом 64. ове Одлуке,
2. Ако држи домаће животиње у објектима изграђеним противно одредбама ове Одлуке и поступи супротно
одредбама наведеним у члановима 66., 67., 68., 69.,70., 71., 72., 76., 77., и 78. ове Одлуке,
3. Ако не поступи у складу са одредбом члана 73.став 1, 74., и 75. ове Одлуке.
Члан 16.
Члан 94. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице за прекршај ако држи домаће
животиње противном одредбама чланова 66., 67., 68., 69., 70., 71., 75., 76. и 78. и ако не поступи у складу са
одредбама чланова 73 став 1, и 74. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај
из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог
члана.“
Члан 17.
Члан 95. Одлуке мења се и гласи:
„Учинилац прекршаја који не поступи по правоснажном Решењу комуналног инспектора казниће се за
прекршај новчаном казном и то:
1. Правно лице новчаном казном од 100.000,00 динара,
2. Одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара,
3. Предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
4. Физичко лице новачном казном од 10.000,00 динара.“
Члан 18.
Члан 96. Одлуке се брише.
Члан 19.
Члан 97. Одлуке се брише.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-28/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

25.
На основу члана члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 39. став 3. Закона о прекршајима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА
Члан 1.
Одлука
о обављању комуналне делатности линијског превоза путника („Службени лист Општине
Србобран“, број: 4/2013 и 19/2016 друга Одлука) мења се тако што се иза члана 51. додаје члан 51а. који
гласи:
„Члан 51 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 52. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000 динара казниће се привредно друштво, предузеће или друго правно лице
ако:
1. обавља превоз, а не испуњава услове из члана 5. ове Одлуке;
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2.
3.
4.
5.
6.

обавља превоз без закљученог уговора са општином Србобран (члан 8 Одлуке);
обустави превоз супротно члану 13. ове Одлуке;
отпочне линијски превоз без регистрованог и овереног реда вожње (члан 17 Одлуке);
ред вожње не објави сходно члану 19 став 1. ове Одлуке;
са предузећем које управља аутобуском станицом не сачини споразум о коришћењу аутобуске станице и
истој не доставља регистроване и оверене редове вожње (члан 19. Одлуке);
7. се не придржава регистрованог и овереног реда вожње (члан 20. став 1. Одлуке)
8. извештај о необављању полазака и долазака на регистрованим градским и приградским линијама не достави
надлежном инспектору и не обавести кориснике услуга превоза (члан 20. став 4. Одлуке).
9. у возилу нема путни налог попуњен, оверен и потписан на прописан начин (члан 22. став 1. Одлуке);
10. у возилу нема оверен и важећи ценовник (члан 22. став 3. Одлуке);
11. у возилу нема оверен и важећи ред вожње (члан 22. став 3. Одлуке);
12. користи возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја, за време трајања
искључења (члан 22. став 4. Одлуке);
13. превози лица и ствари супротно члану 23. Одлуке;
14. возно особље не испуњава услове из члана 24. Одлуке;
15. укрцавање путника врши супротно члану 25. Одлуке;
16. примењује ценовник без сагласности општинског Већа (члан 29. став 2. Одлуке);
17. не обезбеди превоз путника са купљеним картама у случају прекида вожње због квара на атобусу (члан 35.
Одлуке);
18. не одржава стајалиште у складу са чланом 40. Одлуке;
19. не обавести надлежну инспекцију о прекиду у обављању превоза у градском саобраћају (члан 43. Одлуке);
20. не обавести надлежну инспекцију о прекиду у обављању превоза приградском саобраћају (члан 43.
Одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара и одговорно лицеу
предузећу и другом правном лицу.
Члан 3.
Члан 53. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај путник ако:
1. не плати возну карту (члан 28. Одлуке);
2. на захтев овлашћеног лица не покаже или не плати карту или не да своје личне податке (члан 30.
Одлуке);
3. 2) нарушава ред у аутобусу поступајући супротно члановима 31. и 36. ове Одлуке;
4. нарушава ред у аутобусу вршењем радњи које су забрањене чланом 38. ове Оодлуке.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-29/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

26.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Решублике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ
Члан 1.
Одлука о јавној расвети („Службени лист Општине Србобран“, број 8/2015 и 19/2016 друга Одлука) мења
се тако што се иза члана 9. додаје члан 9а. који гласи:
„Члан 9 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 10. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај у ЈКП «Градитељ», ако не одржава
објекте и инсталације јавне расвете у исправном стању у складу са програмом из члана 5. ове Одлуке.

стр.бр.

54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

_23.02.2017. Број 2

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара и одговорно лице у
ЈКП «Градитељ.»
Члан 3.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако се неовлашћено
прикључује на објекте и инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 2.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у
правном лицу.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из става 1. овог
члана.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става 1.
овог члана.
Члан 4.
Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
•
уклања, руши, прља и оштећује на други начин објекте и инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 1.);
•
поставља рекламне паное, врши причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете без одобреења (члан 8. алинеја 3.).
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из става 1.
овог члана.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из става 1.
овог члана.»
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-30/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

27.
На основу члана 66. Закона о добробити животиња («Службени гласник Републике Србије», број
41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству («Службени гласник Републике Србије», број 91/2005, 30/2010 и
93/2012), члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013,
13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ХВАТАЊУ И ПОСТУПАЊУ СА ПСИМА И МАЧКАМА
ЛУТАЛИЦАМА, И САКУПЉАЊУ И ПОСТУПАЊУ СА ЖИВОТИЊСКИМ ЛЕШЕВИМА
Члан 1.
Одлука о хватању и постпању са псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са животињском
лешевима („Службени лист Општине Србобран”, број 5/2011, 13/2014, 10/2016 и 19/2016 друга Одлука ) мења
се тако што се иза члана 14. додаје члан 14а. који гласи:
„Члан 14 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 15. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај ЈКП „Градитељ“ ако не врши послове из
чланова 2, 3, 4,6, 9 и 10. Одлуке
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000 динара.“
Члан 3.
Члан 16. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. не пријави нестанак ( губитак) пса или мачке у складу са обавезом утврђеном чланом 8 Одлуке
2. не пријави угинуће животиње у прописаном року, односно са лешом угинуле животиње поступа супротно
одредбама члана 11.
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3. неовлашћено хвата животиње ( члан 13. тачка 2.)
4. остави леш угинуле животиње на јавној површини ( члан 13. тачка 3.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 323-5/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

_23.02.2017. Број 2

динара и одговорно лице у
динара предузетник.
динара физичко лице.“
листу Општине Србобран“.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

28
На основу члана члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 21. Закона о сахрањивању и
гробљима („Службени гласник СРС“, број 20/77, 24/85, „Службени гласник Републике Србије“, број 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 др. закон, 120/2012 одлика УС и 84/2013 одлика УС),) члана 39. став 3. Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној
23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист Општине Србобран”, број
10/2013, 14/2015 и 19/2016 друга Одлука) мења се тако што се иза члана 45. додаје члан 45а. који гласи:
„Члан 45 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 46. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај ЈКП "Градитељ" ако:
1. уређивање и одржавање гробаља и гробних места не обавља у складу са чланом 6. став 1. и чланом 9. ове
Одлуке,
2. не одржава чистоћу гробних места (члан 14 став2.),
3. на захтев родбине не обезбеди потребан број радника за пренос ковчега умрлог од мртвачнице до гробног
места (члан 30. став 2.),
4. по завршетку погребне свечаности не затвори гробно место у складу са чланом 30. став 3. ове Одлуке,
5. не води евиденцију утврђену чланом 6. став 2. и чланом 39. ове Одлуке,
6. за сахрањивање умрлог не обезбеди службу сваког дана (члан 34. став 1. и 2.),
7. не обезбеди одговарајућу одећу за лица која обављају сахрањивање (члан 34 став 3 и 4.),
8. не обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима из члана 1. ове Одлуке и на улазу у гробље не истакне општи
акт којим се ближе уређује одржавање реда на гробљу и време обављања погребне делатности (члан 35.
став 3. и 4.),
9. не пружи услуге преузимања, превоза, смештаја и чувања посмртних остатака умрлих у прописано време и
прописан начин (члан 29.и члан 34. став 1, 2. и 5.),
10. не обавести комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења (члан 37. став 3.),
11. не предузме потребне мере на отклањању узрока поремећаја или прекида у обављању послова на
уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (чл. 41, 42, став 1. и члан 43. ове Одлуке).
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се одговорно лице у ЈКП "Градитељ", за прекршај из става 1.
овог члана.“
Члан 3.
Члан 47. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако изврши неку од радњи
које су забрањене чланом 36.“
Члан 4.
Члан 48. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај извођач занатских радова-предузетник
ако:
1. не изводи радове у складу са одобрењем издатим од стране ЈКП "Градитељ" или изводи радове без
одобрења ЈКП "Градитељ"(члан 37. став 2.),
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2. претходно не пријаве радови ЈКП "Градитељ", а извођење радова не врше према техничким условима које
одређује ЈКП "Градитељ" (члан 37. став 3. тачка 3.),
3. пре почетка извођења радова не уплате одређену накнаду ЈКП "Градитељ" на име коришћења добара на
гробљу (струја, вода) и давања стручних упутстава за извођење занатских радова у складу са планским
актима(члан 37. став 3. тачка 4.),
4. не изводи радове у радне дане, у време које одреди ЈКП "Градитељ" (члан 37. став 3. тачка 7.),
5. не поступи по налогу овлашћеног лица ЈКП "Градитељ", не отклони уочене недостатке и у датом року радове
не усагласи са нацртом-скицом надгробног споменика и других спомен обележја, која чини саставни део
одобрења и техничким нормативима (члан 37. став 3 тачка 5.),
6. се не придржавају реда на гробљу прописаног овом Одлуком(члан 37. став 3. тачка 6.),
7. грађевински материјал (песак, шљунак и др.) депонује дуже од времена у којем се изводе радови и то тако
да омета приступ и кретање посетилаца гробаља, а у случају прекида и после завршетка радова не уклони
вишак материјала и не доведе место извођења радова без одлагања у првобитно стање (члан 37. став 3.
тачка 8.),
8. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљима не користи саобраћајне
површине које одреди ЈКП "Градитељ"(члан 37. став 3. тачка 9.),
9. приликом извођења радова нађе предмете од вредности и без одлагања их не преда ЈКП "Градитељ" (члан
37. став 3. тачка 10.),
10. приликом извођења радова оштети суседне надгробне споменике или инфрасртруктуру" (члан 37. став 3.
тачка 11.).
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај извођач занатских радова-правно лице
за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу , за прекршај из става 1.
овог члана.“
Члан 5.
Члан 49. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице или одговорно лице у
правном лицу ако:
1. постави надгробни споменик, односно друго спомен обележје и другу ознаку, који нису у вези са
сахрањеним лицима на гробљу (члан 36. став 1. тачка 17), и
2. постави ознаку на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима која изгледом,
знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања грађана (члан 36. став 1.
тачка 18).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог члана. предузетник .
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог чланаправно лице.“
Члан 6.
Члан 50. Одлуке се брише.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-31/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

29.
На основу члана 17. став 3. Закона о заштити од буке у животној средини («Службени гласник
Републике Србије”, број 36/2009 и 88/2010), члана 2. Правилника о методологији за одређивање акустичких
зона ( «Службени гласник Републике Србије”, број: 72/2010), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број:129/2007), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени
гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АКУСТИЧНОМ ЗОНИРАЊУ И МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 1.
Одлука о акустичном зонирању и мерама заштите од буке („Службени лист Општине Србобран“, број
10/2013 ) мења се тако што се иза члана 15. додаје члан 15а. који гласи:
„Члан 15 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“

стр.бр.

57

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

_23.02.2017. Број 2

Члан 2.
Члан 16. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или
друго правно лице, ако:
•
поступа супротно члану 6. ове Одлуке
•
одржава јавни скуп и активности без или супротно одређеним мерама заштите од буке, сходно одредбама
члана 8. став 2. и члана 9. став 1. ове Одлуке
•
емитује буку изнад прописаних граничних вредности (члан 5)
•
нема податке о нивоу звучне снаге који емитује, сходно одредбама члана 11. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 501-22/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

30.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
Одлука о одржавању јавних зелених површина („Службени лист Општине Србобран“, број 8/2015 и
19/2016 друга Одлука ) мења се тако што се у члану 7. став 2. мења и гласи:
“Општинско веће Општине Србобран доноси Програм за текућу годину до 15.01. текуће године, који се
објављује у Службеном листу Општине Србобран.”
Члан 2.
Иза члана 31. Одлуке додаје се члан 31а. који гласи:
„Члан 31 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 3.
Члан 32. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. подизање јавне зелене површине врши без или супротно техничкој документацији из члана 11. ове
Одлуке;
2. новоизграђену јавну зелену површину не преда на одржавање овлашћеном предузећу (члан 12.);
3. испред свог објекта на јавној зеленој површини без прибављене сагласности овлашћеног предузећа сади
дрвеће, украсно шибље, живу ограду и остало растиње (члан 13.);
4. врши орезивање дрвећа испред свог објекта без сагласности и стручног надзора овлашћеног предузећа
(члан 14.);
5. врши сечу или вади стабла са јавних зелених површина без одобрења овлашћеног предузећа (члан 15.);
6. јавну зелену површину користи супротно намени (члан 22.).
7. учини неку од забрањених радњи наведених у члану 23. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.»
Члан 4.
Члан 33. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај овлашћено предузеће ако:

стр.бр.

58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

_23.02.2017. Број 2

1. не користи расадник у складу са чланом 5. став 4;
2. не унесе прузете зелене површине у катастар зелених површина у складу са чланом 12. став 4. ове
Одлуке;
3. овлашћено предузеће не уклони сува и оштећена стабла заражена штеточинама и болестима у складу са
чланом 16. ове Одлуке;
4. не извршава обавезе из члана 18. ове Одлуке;
5. не успостави и не води катастар зелених површина у складу са члана 19 . ове Одлуке;
6. ако не води евиденцију о стању јавних зелених површина у складу са чланом 20. став 1. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000,00 динара.»
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-32/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

31.
На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2006, 65/200, 41/2009 и 112/2015), члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени
гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 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 7. седници одржаној 23.02.2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о заштити пољопривредних имања („Службени лист општине Србобран“, број 6/2014 ) мења се
тако што се иза члана 33. додаје члан 33а. који гласи:
„Члан 33 а.
Инспектор у обављању послова инспекцијског надзора, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен
је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и издајe прекршајни налог за прекршаје прописане
овом одлуком.“
Члан 2.
Члан 34. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако учини неку од
забрањених радњи из члана 13. ове Одлуке.
Новчаном казном у висни од 10.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако учини неку од забрањених радњи из члана 13. ове Одлуке.
Новчаном казном у висни од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини неку од
забрањених радњи из члана 13. ове Одлуке.
Новчаном казном у висни од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини неку од
забрањених радњи из члана 13. ове Одлуке.»
Члан 3.
Члан 35. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном у висини од од 100.000,00 динара казниће се правно лице уколико не поступи у
складу са члановима 16, 17, 19. и 20. ове Одлуке.
Новчаном казном у висини од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу уколико не
поступи у складу са члановима 16, 17,19. и 20. ове Одлуке.
Новчаном казном у висини од 10.000,00 динара казниће се физичко лице уколико не поступи у складу са
члановима 16, 17, 19. и 20. ове Одлуке.
Новчаном казном у висини од од 20.000,00 динара казниће се предузетник улколико не поступи у складу
са члановима за прекршај из члана 16, 17, 19. и 20. ове Одлуке.»
Члан 4.
Члан 36. Одлуке мења се и гласи:
«Новчаном казном у висини од од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредби чланова 14, 15. став 4. и 18. ове Одлуке.
Новчаном казном у висини од 10.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредби чланова 14, 15. став 4. и 18 ове Одлуке.
Новчаном казном у висини од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако поступи
супротно одредби чланова 14, 15. став 4. и 18. ове Одлуке.
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Новчаном казном у висини од од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредби чланова 14, 15. став 4. и 18 ове Одлуке.»
Члан 5.
Члан 37. Одлуке се брише.
Члан 6.
Члан 38. Одлуке се брише.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 320-11/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

32.
На основу члана 92. став 4. 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, 103/2015 и
99/2016), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 5/2008, 7/2012,
1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, уз засгласност Државне ревизорске институтције број: 400-337/2017-04 од 23.01.2017. године донела је
О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2016. годину обавиће друго лице које
испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
2. Поступак набавке услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2016. годину
обавиће се у поступку јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
3. Општинска управа Србобран ће, као наручилац, спровести поступак јавне набавке за услугу екстерне
ревизије Завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2016. годину.
4. Средства за спровођење набавке услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Србобран за
2016. годину обезбедиће се из Буџета Општине Србобран за 2017. годину.
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бро: 400-4/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

33.
На основу члана. 20 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије„
број 129/2007), члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини и поступку и начину доношења
програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Србије”, број 27/2015) и члана 10.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2010, 4/2013, 4/2015 и 19/2016
– др. одлука), Скупштина Општине Србобран на својој 7. седници одржаној 23.02.2017. донела је следећи
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017 ГОДИНУ
I Уводни део са општим објашњењима о карактеристикама програма
Члан 1.
Програм уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2017. годину се заснива на решењима и
условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике
и грађења.
Члан 2.
Програм уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2017. годину (у даљем тексту: програм)
обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији Општине Србобран, и то инвестициона улагања у
припрему и изградњу објеката комуналне инфраструктуре и површине јавне намене и трошкове реализације
Програма.
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Члан 3.
Земљиште за које се доноси Програм обухваћено је Просторним планом Општине Србобран за
ванграђевинско подручје и остала насељена места и осталим важећим плановима: Планом Генералне Регулације
насеља Србобран, Планом детаљне реглације дела зоне централних садржаја блок 1 и део блока 32, блока 29,
блок 36, блок 46 и дела индустријске зоне уз државни пут првог реда бр. 3.
Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати у закуп у складу са урбанистичким плановима и овим
Програмом.
Члан 4.
Реализацију овог Програма врши надлежно одељење Општинске управе Србобран.
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћеног овим Програмом, надлежно одељење
Општинске управе Србобран има право да као инвеститор, предузима све прописане радње покреће одговаајуће
поступке ради прибављања сагласности, одобрења за изградњу, пријаве почетка извођења радова и добијање
употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.
Члан 5.
Врсту и обим програмских задатака опредељује планирани прилив буџетских средстава, стање реализације
инвестиција и изградње објектата комуналне инфраструктуре чија реализација траје више година, стање израде
планске и техничке документације.
Одређене планиране, као и започете активности из Програма пословања Општине Србобран за 2016 годину
преносе се као приоритетни радови у 2017. години.
Избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране активности утврђени су по следећим
основним критеријумима:
•
завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току
•
континуитет изграње комуналних објеката значајних за развој Општине Србобран у целини
•
изградња објеката који су неопходни за реализацију на започетим новим локацијама,
•
стању уговорених обавеза са корисницима грађевинског земљишта
•
израде планске и техничке документације за просторе и објекте чија је реализација извесна, као припрема
за реализацију Програма и наредним годинама
•
и стање имовинске припреме објеката.
Члан 6.
Решавање ванредних проблема који нису обухваћени Програмом вршиће се на основу посебне одлуке
Општинског већа.
Радови на уређивању грађевинског земљиштa, који нису обухваћени Програмом могу се изводити под
условом да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на извршење радова
утврђених Програмом.
Члан 7.
За потребе изградње јавних објеката од општег интереса, када је то неопходно, урбанистички планови могу
се израђивати и када њихова израда није предвиђена Програмом, под условом да обављањем тих послова не
ремети реализација овог Програма.
II Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја јединице локалне самоуправе
Спровођењем и реализацијом овог Програма и Програма у областима локалног развоја и просторног
планирања, комуналне делатности и путне инфраструктуре остварује се
визија предвиђену Стратегијом
локалног одрживог развоја Општине Србобран за период 2014-2020 са акционим плановима за приоритетне
области локалног одрживог развоја која је намењена остварењу одрживог привредног развоја који треба да
обезбеди конкурентност и боље економске резултате привреде, повлачење капитала и директних инвестиција,
подизање животног стандарда становништва, као и стварање погодне инфраструктуре и других услова који
подстичу привредни развој локалне заједнице.
Члан 8.
Припремање земљишта обухват истражне радове, израду геодетских, геолошких и други подлога, израду
планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објекта,
санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објекта комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење
површина јавне намене.
1. Припремање грађевинског земљишта чине:
1.1.припремни радови
•
истражни радови (анализе,елаборати и друго)
•
геодетске и геолошке подлоге и ситуације,
•
урбанистички планови
•
информација о локацији, услови, сагласности, таксе РГЗ и сл.
•
израда програма за уређивање грађевинског земљишта.
1.2. Имовинско правни послови
•
пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог,
•
решавање имовинско-правних послова(решење о јавном интересу, провођење у катастар непокретности,
експропријација)
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1.3. техничка припрема
•
локацијски услови
•
техничка документација (Главни пројекти)
•
техничка контрола техничке документације
•
јавне набавке, уговарања, грађевинска дозвола и пријава радова
2. Опремање грађевинског земљишта
2.1. извођење радова и надзор над извођењем
2.2. технички преглед и пријем радова
2.3. употребна дозвола, укњижење и таксе.
Члан 9.
Програмским активностима одређује се планирана врста радова за 2017. годину у Општини Србобран.
III Приказ предвиђених радова на уређивању земљишта
Члан 10.
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину у складу са оствареним приливом средстава
реализоваће се према следећем редоследу:
1. обезбеђење функционисања комуналних и других инфраструктурних система
2. пренети радови из претходних година
3. уговорене обавезе
4. наставак активности на континуитету припреме земљишта
5. остали радови
1.ПРИБАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
СРБОБРАН, ЗА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Р.бр.
1
2
3

4

Назив
Експропријација земљишта за изградњу пречистача
Експропријација земљишта за изградњу пута иза станова солидарности у Србобрану
Експропријација земљишта парц. Бр. 1766/33 површина 47м2 (Ул.Нишка)

Експропријација земљишта за изградњу пута у индустријској зони уз државни пут I B
реда број 15 (у 4 фазе – I фаза парцела за сервисну саобраћајницу, II фаза парцела
приступне собраћајнице, III фаза парцела приступне собраћајнице, IV фаза парцела
приступне собраћајнице )

Вредност
3.800.000,00 дин
1.010.000,00 дин
14.100,00 дин
(I фаза)
6.540.000,00дин
(II фаза)
903.600,00дин
(III фаза)
2.070.000,00дин
(IV фаза)
4.290.000,00дин

2.ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА
Р.бр.
1
2
3
4
5
6

Израда
Израда
Израда
Израда
Израда
Израда

КТП
КТП
КТП
КТП
КТП
КТП

Назив документације
спортски центар Рајчур
Трг слободе
Прихватилиште за псе
за потребе формирања грађевинских парцела у викенд зони Надаљ (парц бр. 1587)
за паркинг за камионе
за изградњу пута у индустријској зони уз државни пут I B реда број 15

3.ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Р.бр.
1
2
2
3
4
5

Назив документације
ПДР спој Д.Обрадовића и Политове у Србобрану
ПДР за пут у викенд зони Надаљ
ПДР за рециклажно двориште
Измена и допуна просторног плана општине Србобран
Измена и допуна плана генералне регулације насеља Србобран
Израда стратешке процене утицаја на просторни план

6

Пројекат парцелације и израда КТП пута иза станова солидарности у Србобрану

7
8

Урбанистички пројекат за спортски центар Рајчур
Урбанистички пројекат за паркинг за камионе

Вредност
500.000,00 дин
748.000,00 дин.
1.000.000,00 дин.
1.500.000,00 дин.
1.500.000,00 дин.
250.000,00 дин.
садржана у изради
пројектне док. под 4.22
400.000,00 дин
250.000,00 дин

стр.бр.
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4.ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назив документације
Израда пројекта пијаце са паркингом
Израда идејног пројекта атмосферске канализације Вашариште
Израда идејног пројекта реконструкције водовда Вашариште
Израда идејног пројекта атмосферске канализације ул. 19. Октобра, Кривајска,
Ј.Катића, Мађарска, Таковска
Израда пројекта санације коловоза ул. Србијанска, Политова, Соње Маринковић и
Добровољачка са атмосферком канализацијом и паркинзима
Израда пројекта фабрике воде у Србобрану
Израда пројекта санације чворишта пијаће воде у Надаљу
Израда пројекта пута, струје и водовода до пречистача у Србобрану
Пројекат бушења бунара у Србобрану

12
13

Израда пројекта атрског пута 630 м, парцела 12280 К.О. Србобран и отресишта 8
комада
Израда пројекта отварања улице Ј.Ј.Змај и пројекат пешачког прелаза код моста у
Србобрану на каналу ДТД
Израда пројекта санације атарског пута Сегединац
Израда пројекта атрског пута 3 км, 12280 и 12279/1 К.О. Србобран

14

Израда пројекта прикључења атарског пута према Бечеју и Фекетићу

15

Израда пројекта отресишта на државном путу и Сегединцу

16
17

Пројекат државних путева кроз насеља општине Србобран
Израда пројекта проширења пута од улаза до центра Турије
Прилагођавање пројекта техничке регулације саобраћаја на територији општине
Србобран
Израда пројекта улица Филипа Вишњића, део Дожа Ђерђа, Кривајска, Мађарска,
Ресавска, 1848, 19.Октобра, Јанка Катића и Димитрија Туцовића
Израда пројекта бициклистичке стазе Србобран-Надаљска раскрсница
Израда пројекат извођења радова на коловозу у ул. Туријска и Дожа Ђерђа у
Србобрану
Израда пројекта пута иза станова солидарности у Србобрану
Израда пројекта водоводне мреже од Србобрана до парцеле 11440 (Салаш
Градинац)
Пројектна документација реконструкција водовода у Надаљу
Пројектна документација реконструкција водовода у Турији
Пројектна документација реконструкција водовода у Србобрану
Пројектна документација сметлиште у Надаљу
Пројектна документација за фазну (у 4 фазе) изградњу пута и инфраструктурних
инсталација у индустријској зони уз државни пут I B реда број 15
Пројектна документација са геодетским радовима за изградњу пута са прикључком
и инфраструктурним инсталацијама у индустријској зони „B“ уз државни пут I I A
реда број 115
Пројектна документација за изградњу пута са прикључком и инфраструктурним
инсталацијама у индустријској зони „Ц“ уз државни пут I I A реда број 115

10
11

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Вредност
2.900.000,00 дин
600.000,00 дин
600.000,00 дин
600.000,00 дин
1.500.000,00 дин
1.500.000,00 дин
600.000,00 дин
садржана у извођењу
радова под 5.2.11
садржана у извођењу
радова под 5.1.9
588.000,00 дин
588.000,00 дин
1.800.000,00 дин
600.000,00 дин
садржана у извођењу
радова под 5.2.8
садржана у извођењу
радова под 5.2.9
480.000,00 дин
462.000,00 дин
598.000,00 дин
600.000,00 дин
3.000.000,00 дин
500.000,00 дин
300.000,00 дин
120.000,00 дин
3.000.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
350.000,00

дин
дин
дин
дин

8.000.000,00 дин
3.630.000,00 дин
4.500.000,00 дин

5. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
5.1 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА И ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назив документације
Изградња пречистача отпадних вода у насељеном месту Србобран
Изградња главног колектора са црпном станицом (деоница 1, деоница 2 и ЦС-10) за
потребе пречистача
Изградња атмосферске канализације у ул. М.Црњанског и ул. С.Марковића у Србобрану
Изградња атмосферске канализације у ул. С.Маринковић до ул. Ц.Лазара у Србобрану
Изградња атмосферске канализације у ул. 19. Октобра и Крајишка у Србобрану
Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Саве и Миладина Јоцића у Турији
Бушење, опремање и повезивање бунара у сва три насељена места
Изградња изливне грађевине на каналу ДТД у Србобрану
Бушење бунара у Србобрану
Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Костића у Србобрану
Одводњавање пољопривредног земљишта
Акумулација К.О. Србобран

Вредност
272.360.000,00 дин
50.000.000,00 дин
11.600.000,00
3.000.000,00
2.350.000,00
9.904.000,00
10.563.000,00
3.500.000,00
7.000.000,00
6.100.000,00
6.000.000,00
40.000.000,00

дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
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Изградња резервоара са црпном станицом на изворишту Поповача венац
Изградња водоводне мреже од Србобрана до парцеле 11440 (Салаш Градинац)
Извођење радова на реконструкцији водовода у Надаљу
Извођење радова на реконструкцији водовода у Турији
Извођење радова на реконструкцији водовода у Србобрану
Изградња фекалне канализације у Србобрану
Израда пројектне документације и изградња МБТС у индустријској зони „А“
Изградња инфраструктуре у индустријској зони „А“

20.600.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
581.856.732,00
8.0000.000,00
12.000.000,00

дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин

5.2. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назив документације
Изградња аутобуских стајалишта
Извођење радова на санацији атарског пута Сегединац
Изградња 6 отресишта
Изградња атарског пута 630 м, парцела 12280 К.О.Србобран
Извођење радова на делу атарског пута, парцела 12280 и 12279/1 К.О. Србобран
Извођење атарског пута у Турији, парцела 4140 К.О. Турија у дужини 240м
Израда атарског пута, парцела 3/2 К.О. Надаљ у дужини 60 м
Извођење радова на прикључењу атарски пут према Бечеју и Фекетићу
Изградња отресишта на државном путу и Сегединцу
Извођење атарског пута у Турији површине 800 м2
Изградња пута, струје и водовода до пречистача у Србобрану
Извођење радова на путу иза станова солидарности у дужини 120м и ширини 5м
Изградња бициклистичке стазе Србобран- Надаљска раскрсница
Изградња бициклистичке стазе Надаљ- Надаљска раскрсница
Санација (рехабилитација) улице Милоша Црњанског у Србобрану
Изградња сервисне саобраћајнице са инфраструктуром и прикључком на државни
пут у индустријској зони уз државни пут I B реда број 15 (I фаза)
Изградња пута са инфраструктуром и прикључком на државни пут у индустријској
зони „Б“ уз државни пут I I A реда број 115
Изградња пута са инфраструктуром и прикључком на државни пут у индустријској
зони „Ц“ уз државни пут I I A реда број 115

Вредност
3.320.000,00
54.200.000,00
6.000.000,00
16.000.000,00
40.000.000,00
1.845.000,00
430.000,00
15.000.000,00
7.800.000,00
1.700.000,00
9.000.000,00
3.600.000,00
25.000.000,00
5.250.000,00
10.474.800,00

дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин
дин

75.000.000,00 дин
14.500.000,00 дин
29.000.000,00 дин

5.3. ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Р.бр.
1
2
3

Назив документације
Уређење индустријске зоне А
Изградња прихватилишта за псе луталице
Санација и рекултивација сметлишта у Надаљу

Вредност
3.000.000,00 дин
800.000,00 дин.
2.000.000,00 дин

6.ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
6.1. РЕДОВНО И ПЕРИДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА, НEКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
Р.бр.
1
2
3
4

Назив документације
Крпљење ударних рупа и саобраћајна сигнализација у сва три насеља општине Србобран
Хоризонтална и вертикална сигнализација у зони маршута за полагање возачког испита
Обележавање пешачког прелаза код моста ДТД у Србобрану
Одржавање семафорске сигнализације (уговор се Закључује са ЈКП „Градитељ“ у складу са
Одлуком о одржавању семафорске сигнализације)

Вредност
3.000.000,00 дин.
1.290.000,00 дин
1.000.000,00 дин
1.600.000,00 дин

6.2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Р.бр.
1
2

Назив документације
Одржавање јавне расвете у општини Србобран (уговор се Закључује са ЈКП „Градитељ“ у
складу са Одлуком о одржавању јавне расвете у општини Србобран)
Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвету у општини Србобран (уговор се
Закључује са ЈКП „Градитељ“ у складу са Одлуком о одржавању јавне расвете у општини
Србобран )

Вредност
2.450.000,00 дин
14.000.000,00 дин

6.3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Р.бр.
1

Назив документације
Одржавање чистоће на површинама јавне намене (уговор се Закључује са ЈКП „Градитељ“
у складу са Одлуком о одржавању површина јавне намене)

2

Одржавање и уређење јавних зелених површина (уговор се Закључује са ЈКП „Градитељ“ у

Вредност
3.213.000,00 дин

стр.бр.
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складу са Одлуком о одржавању јавних зелених површина)
Одржавање атмосферске канализације

4.269.000,00 дин
520.000,00 дин

7. ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП И ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
К.О. Србобран
Парцеле које су опремљене инфрасруктуром
Р.бр.

Бр.парцеле

1

4200

2
3
4
5
6

5779
5778
5775
2530/2
2194

Локација

Површина м2

улица Скадарска
улица
улица
улица
улица
улица

2509

Ратарска
Ратарска
Ратарска
9 Југовића 1а
9 Југовића 70

494
494
494
976
594

зона, намена
III зона, пород.станов.- могућа парцелација на две
парцеле
III зона, породично становање
III зона, породично становање
III зона, породично становање
I зона, породично становање
II зона, породично становање

Парцеле које нису опремљене инфраструктуром
Р.бр.
1
2

Бр.парцеле
4236
1146/3

Локација
улица Туријска
улица Бачка

Површина м2
1136
789

зона, намена
III зона, породично становање
II зона, њива 3 класе

Парцеле код којих је могућа исправка границе парцеле због мале површине
Р.бр.
1

Бр.парцеле
3189/1

Локација
улица Цара Лазара

Површина м2
112

зона, намена
I зона, становање, опремљена

К.О. Надаљ
Парцеле које су опремљене инфраструктуром
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7

Локација
улица Св. Сава
улица Св. Сава
улица Светозара Милетића

Површина м2
1219
1144
1142

49

улица Светозара Милетића

3603

2027/32
40
907

улица Браће Јоцков
улица Светозара Милетића
Улица Др Лазара Ракића

708
1503
1444

Бр.парцеле
255
256
48

зона, намена
III зона, породично становање.
III зона, породично становање
III зона, породично становање
III зона, пород. станов. могућа парцелација на
две или три парцеле
III зона, породично становање
III зона, породично становање
III зона, породично становање

Парцеле које се могу отуђити након парцелације у к.о Надаљ (викенд зона)
Р.бр.
1

Бр.парцеле
1587

Локација

Површина м2
60873

зона, намена
викенд зона, викенд насеље

К.О. Турија
Парцеле које су опремљене инфраструктуром
Р.бр.
1
2

Бр.парцеле
547
1911/10

Локација
улица Пролетерска
Улица Саве Ковачевић

Површина м2
730
2492

зона, намена
III зона, породично становање
Индустријска зона

Парцеле које нису опремљене инфраструктуром, постоји могућност опремања
Р.бр.
1
2

Бр.парцеле
1598
1605

Локација
улица Јована Поповића
улица Јована Поповића

Површина м2
729
1785

зона, намена
III зона, породично становање
III зона, породично становање

Парцеле које се могу отуђити након исправке границе парцеле због мале површине, односно ширине
уличног фронта
Р.бр.
1

Бр.парцеле
1595

Локација
улица Јована Поповића

Површина м2
194

зона, намена
III зона, становање

стр.бр.
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ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА К.О. Србобран
1. Индустријска зона „А“ III зона, опремљеност 90% ( недостаје канализациона мреже, хидрантска
мрежа, проширење водоводне мреже и пешачка стаза)
Р.бр.
1
2
3
4
5
6

Бр.парцеле
5854/1
5854/2
5854/3
5858/4
5858/5
5858/12

Површина
39а57м2
40а13м2
40а71м2
1ха19а65м2
98а01м2
99а74м2

Недовољна опремљеност
Р.бр.
1
2
3

Бр.парцеле
5860/7
5862
5860/4

Површина
35а18м2
33а63м2
72а08м2

2.индустријска зона „Б“ III зона , недовољна опремљеност
Р.бр.
1
2
3
4

Бр.парцеле
11364/3
11364/4
11364/5
11364/6

Површина
86а51м2
86а53м2
86а53м2
1ха14а24м2

3.индустријска зона „Ц “зона III, недовољна опремљеност
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7

Бр.парцеле
11353
11344 (део)
11320/4 (део)
11320/3
11321/1
11321/2
11334

Површина
17а27м2
8ха77а57м2
2ха77а05м2
2ха22а37м2
77а64м2
1ха05а33м2
1ха49а28м2

IV Приказ извора и услова финансирња предвиђених радова на уређивању земљишта
Члан 11.
Радови на уређивању грађевинског земљишта и изградња објеката који нису обухваћени овим програмом
могу се изводити под условом да се обезбезбеди посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на
извршење радова утврђених овим програмом.
Одлуком о буџету Општине Србобран за 2017. годину за остваривање Програма планирана су финансијска
средства, и то према изворима прихода за 2017. годину.
Сагласно Закону о буџетском систему и Упутством за припрему буџета за 2017, за све поједичне објекте у
Програму предвиђен је обим планираних средстава за 2017, и пројекције за 2018 и 2019 годину.
V Мере за спровођење Програма
Члан 12.
1. Основни носилац организације извршења и реализације Програма је надлежно одељење Општинске управе
Србобран.
2. Да би се Програм што ефикасније реализовао, сарадњом свих надлежних органа уз поштовање прописаних
процедура, обезбедити ефикасан трансфер средстава.
3. Носиоци појединих стручних послова за реализацију су Служба за катастар непокретности Србобран,
надлежна оделења општинске управе Србобран и остали учесници на реализацији Програма изабраних на
основу Закона о јавним набавкама.
4. Реализација овог Програма дефинисаће се по потреби динамичким Плановима.
1. Приоритет у реализацији позиције програма имаће области према следећем редоследу:
•
наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза на њима,
•
извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћања за накнаде или доприносе за
уређивање градског грађевинског земљишта
•
израда документације
•
решавање имовинско правних односа
•
изградња недостајуће инфраструктуре у посојећим насељима,
•
изградња магистралне и примарне меже инфраструктуре

стр.бр.
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2. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа планираних и остврених средстава за
поједине намене предвиђене Прорамом.
3. У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду искоришћена планирана средства, део
тих средстава може се преусмерити на друге позиције из Програма, у оквиру исте економске класификације,
а за које су планитрана средства недовољна и то у износу до 10% планираних средстава за ту позицију.
4. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и
планирани физички обим Програма
5. Председник општине или лице које он овласти, може да покрене иницијативу за приоритетну реализацију
појединих позиција Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017 годину.
6. О извршењу Програма надлежно одељење Општинске управе Србобран ће према потреби извештавати
надлежне Општинске органе, а по истеку године поднеће извештај Скупштини општине.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 351-3/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

34.
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 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 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ВАНРЕДНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН“ СРБОБРАН ЗА
2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ванредни Извештај о раду са финснсијским пословањем Јавног предузећа
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран за 2016. годину број 895/2016 од
24.12.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-4/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

35.
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 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 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран за
2017. годину број 1785/2016-2-1 који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на седници одржаној
17.01.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-1/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

36.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобан“, број 5/2008, 7/2012,
1/2014 и 15/2016) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,

стр.бр.
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број 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2017. годину Установе за културу Дом културе Србобран
број 257/2016 који је усвојио Управни одбор Установе за културу Дом културе Србобран на седници одржаној
15.12.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 022-60/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

37.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобан“, 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 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2017. годину број 104/2016
који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Србобран на седници одржаној 21.09.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 630-7/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

38.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобан“, 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 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2017. годину Центра за физичку културу, рекреацију и
туризам Србобран број 01-289-8/2016 који је усвојио Управни одбор Центра за физичку културу, рекреацију и
туризам Србобран на седници одржаној 05.12.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 401-40/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

39.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобан“, 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 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Месне заједнице Србобран за 2017. годину број 01-37/2016-7
који је усвојио Савет Месне заједнице Србобран на седници одржаној 19.09.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-18/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

40.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобан“, 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 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТУРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Месне заједнице Турија за 2017. годину број 104/2016 који је
усвојио Савет Месне заједнице Турија на седници одржаној 09.12.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-28/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

41.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобан“, 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 7. седници одржаној 23.02.2017.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НАДАЉ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Савета Месне заједнице Надаљ за 2017. годину број 79/2016
који је усвојио Савет Месне заједнице Надаљ на седници одржаној 19.09.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-16/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

42.
На основу члана 54. став 2. и 11. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 – одлука УС), 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 7. седници
одржаној 23.02.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА“ НАДАЉ
I
МЕЊА СЕ тачка I Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“
Надаљ („Службени лист Општине Србобран“, број 15/2016).
МИЈИЋ ЗОРАН из Србобрана разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Жарко
Зрењанин Уча“ Надаљ, због неспојивости функције члана Општинског већа Општине Србобран задуженог за
области просвета и култура и послова у органу управљања ове школе.
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ЗЕРЕМСКИ СВЕТЛАНА из Новог Сада именује се за члана Школског одбора Основне школе „Жарко
Зрењанин Уча“ Надаљ, до истека мандата чланова Школског одбора именованих Решењем о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ („Службени лист Општине Србобран“, број
15/2016).
Измењена тачка I Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“
Надаљ гласи:
„За чланове Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ, на време од четири године,
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Савељев Предраг
Алексијевић Дејана
Дебељачки Бранка
Беженар Мирча
Радивојевић Миља
Зеремски Светлана
Ракић Јасмина
Стојшић Вујадин
Рајић Јелена

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Наставничког већа
Наставничког већа
Наставничког већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
Образложење
Чланом 54. став 11. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 –
одлука УС) регулисано је да за члана школског одбора не може бити предложено ни именовано лице чији су
послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања, а чланом 55. став 3.
тачка 5) истог Закона је прописано да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека
мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, ако наступи услов из
члана 54. став 11. овог закона. Мијић Зоран је изабран за члана Општинског већа Општине Србобран задуженог
за области просвета и култура, чиме је наступио случај из члана 54. став 11. тачка 3) Закона и испуњени
услови из члана 55. став 3. тачка 5) истог Закона за његово разрешење дужности члана органа управљања.
Истовремено је Наставничко веће Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ предложило да се уместо Мијић
Зорана, за члана Школског одбора именује Зеремски Светлана из Новог Сада
Сходно напред изнетом донето је Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није
допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана
достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-10/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

43.
На основу 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 7. седници одржаној
23.02.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
Мења се тачка I Решења о именовању председника и чланова Савета за привреду, буџет и финансије
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2016).
Мијић Зоран из Србобрана разрешава се дужности члана Савета за привреду, буџет и финансије.
За члана Савета за привреду, буџет и финансије именује се Гавански Мартина из Србобрана, до истека
мандата председника и чланова именованих Решењем о именовању председника и чланова Савета за привреду,
буџет и финансије („Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2016).
Измењена тачка I Решења о именовању председника и чланова Савета за привреду, буџет и финансије
гласи:
„За председника и чланове Савета за привреду, буџет и финансије, на време од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ,
и то:
1.
Аларгић Милена
председник
2.
Николић Владимир
члан
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4.
5.

Ђурић Милка
Тешановић Љубисав
Гавански Мартина
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члан
члан
члан

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-11/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

44.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 –
одлука УС), 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), уз прибављено Мишљење Националног савета мађарске
националне мањине Ев.број: V/Z/279/2016 од 21.10.2016. године, Скупштина Општине Србобран на 7. седници
одржаној 23.02.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата чланови Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Србобран, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ГУЈАШ АТИЛА
РАДИЋ ДУШАНКА
ФЕЊВЕШИ ЛАУРА
ВАРКУЛА АТИЛА
ЈОВИЋ МАРИКА
ГАВАНСКИ МИЛИЦА
МИЈОНИЋ ТИЈАНА
БУРАИ СЕГИ ЛЕНКЕ
ТОТ ЦВЕТНАРОВ АНТОНИЈА

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Наставн. већа
Наставн. већа
Наставн. већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
Образложење
Чланом 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС)
предвиђено је да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе. Члановима органа управљања из тачке I овог Решења мандат је истекао 21.11.2016. године, па је
сходно одредбама члана 55. став 2. поменутог Закона покренут поступак за именовање нових чланова органа
управљања пре истека рока од два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа
управљања.
Сходно напред изнетом донето је Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није
допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана
достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-126/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

45.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 –
одлука УС), 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), уз прибављено Мишљење Националног савета мађарске
националне мањине Ев.број: V/Z/279/2016 од 21.10.2016. године. године, Скупштина Општине Србобран на 7.
седници одржаној 23.02.2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРБОБРАН
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран, на време од четири године,
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
Greilach Geza
члан
представник оснивача
2.
Хушћи Корнелиа
члан
представник оснивача
3.
Лазић Савка
члан
представник оснивача
4.
Варкула Атила
члан
представник Наставн. већа
5.
Јовић Марика
члан
представник Наставн. већа
6.
Гавански Милица
члан
представник Наставн. већа
7.
Биро Весна
члан
представник Савета родитеља
8.
Тот Белић Катица
члан
представник Савета родитеља
9.
Медурић Слађана
члан
представник Савета родитеља
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
Образложење
Чланом 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС)
предвиђено је да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе. Члановима органа управљања мандат је истекао 21.11.2016. године, па је сходно одредбама члана
55. став 2. поменутог Закона покренут поступак за именовање нових чланова органа управљања пре истека
рока од два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања.
Сходно напред изнетом донето је Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није
допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана
достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-128/2016/2017-I
Дана: 23.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

46.
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, 103/2015 и
99/2016), 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 17. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист
Општине Србобран“, број: 20/2016), Општинско веће на 19. седници одржаној 26.01.2017. 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 2017. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број: 20/2016), глава 5.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска управа,
позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 1.200.000,00 динара за трошкове
пројекта Кобасицијада 2017. године број 040101.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.08. – Центар за физичку културу,
рекреацију и туризам, функционална класификација 810 – услуге рекреације и спорта из буџета, позиција
273/2, програмска класификација 1502 – развој туризма, економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 100.000,00 динара, позиција 273/3, економска класификација 424 – специјализоване услуге у износу
од 1.100.000,00 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: 400-24/2017-III
Дана: 26.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

стр.бр.
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47.
На основу члана 6. став 1. Правилника о условима и начину коришћења, давања у закуп спортских
објеката, отворених спортских терена са пратећим објектима и других јавних објеката од интерса за Општину
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2014), 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
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 20. седници,
одржаној дана 07.02.2017. године, донело је следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ БОРАВКА ГОСТИЈУ У „ОДМАРАЛИШТУ СРБОБРАН“ У СУТОМОРУ ЗА
ТУРИСТИЧКУ СЕЗОНУ 2017. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на цену боравка гостију у „Одмаралишту Србобран“ у Сутомору за туристичку сезону
2017. године у следећим износима:
Износ у
динарима

Цене дневног аранжмана (јули, август)
Трошкови ноћења (ПДВ, боравишна такса, трошкови електричне енергије, трошкови воде, одношења
смећа, материјала за одржавање хигијене, прање постељине, материјал за одржавање објекта,
рачуноводствене услуге, зарада управника, 2 рецепционера и 3 спремачице, као и део плата запослених у
Центру за спорт и туризам
Одрасли
Пун пансион (доручак, ручак, вечера, ноћење, боравишна такса и
Деца од 2 до 7 година
ПДВ
Деца од 7 до 10 година
Одрасли
Полупансион (доручак – вечера/ доручак – ручак, ноћење,
Деца од 2 до 7 година
боравишна такса и ПДВ
Деца од 7 до 10 година
Одрасли
Полупансион (ручак – вечера, ноћење, боравишна такса и ПДВ
Деца од 2 до 7 година
Деца од 7 до 10 година
Одрасли
Ручак
Деца од 2 до 7 година
Деца од 7 до 10 година
Одрасли
Ноћење
Деца од 2 до 10 година
Апартман (2+2)
Цене аранжмана (јуни, септембар)
Одрасли
Пун пансион (доручак, ручак, вечера, ноћење, боравишна такса и
Деца од 2 до 7 година
ПДВ
Деца од 7 до 10 година
Одрасли
Полупансион (доручак – вечера/ доручак – ручак, ноћење,
Деца од 2 до 7 година
боравишна такса и ПДВ
Деца од 7 до 10 година
Одрасли
Полупансион (ручак – вечера, ноћење, боравишна такса и ПДВ
Деца од 2 до 7 година
Деца од 7 до 10 година
Одрасли
Ручак
Деца од 2 до 7 година
Деца од 7 до 10 година
Ноћење
Одрасли
Деца од 2 до 10 година
Апартман (2+2)
Цене за боравак деце из установа за предшколско васпитање
Деца до 7 година пун пансион (доручак, ручак, вечера, ноћење, боравишна такса и ПДВ
Цене за боравак школске деце (оеганизоване групе)
Деца до 15 година пун пансион (доручак, ручак, вечера, ноћење, боравишна такса и ПДВ
Цене за боравак пензионера
Пун пансион (доручак, ручак, вечера, ноћење, боравишна такса и ПДВ
Полупансион (доручак-ручак/доручак-вечера)
Полупансион (ручак-вечера)
Ноћење

1.562,50

3.125,00
2.500,00
2.625,00
2.750,00
2.250,00
2.325,00
2.937,50
2.375,00
2.500,00
2.312,50
1.875,00
1.937,50
1.562,50
1.312,50
7.000,00
2.875,00
2.250,00
2.375,00
2.500,00
2.000,00
2.125,00
2.687,50
2.125,00
2.250,00
2.062,50
1.875,00
1.937,50
1.312,50
1.062,50
6.000,00
1.875,00
2.250,00
2.750,00
2.375,00
2.562,50
1.187,50

II
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-13-14/2017-III
Дана: 09.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

стр.бр.
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48.
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, 103/2015 и
99/2016), 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 17. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист
Општине Србобран“, број: 20/2016), Општинско веће на 20. седници одржаној 09.02.2017 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 2017. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број: 20/2016), глава 5.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска управа,
позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 83.353,00 динара Ергелашев Радославу
из Србобрана на име интервентне једнократне помоћи у санирању помоћног објекта у Србобрану, Мађарска број
16.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.01. – Општинска управа,
функционална класификација 130 – Општинска управа из буџета, позиција 101/2, програмска класификација
0602 – локална самоуправа, економска класификација 472 – Интервентна помоћ Ергелашев Радославу из
Србобрана у санирању помоћног објекта у Србобрану, Мађарска број 16 у износу од 83.353,00 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: 400-278/2016/2017-III
Дана: 09.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

49.
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, 103/2015 и
99/2016), 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 17. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист
Општине Србобран“, број: 20/2016), Општинско веће на 20. седници одржаној 07.02.2017 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 2017. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број: 20/2016), глава 5.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска управа,
позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 200.000,00 динара Курјачки Милошу из
Србобрана на име интервентне једнократне помоћи у санирању стамбеног и помоћног објекта у Србобрану на
салашу број 34, кп 3298 КО Турија.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.01. – Општинска управа,
функционална класификација 130 – Општинска управа из буџета, позиција 101/3, програмска класификација
0602 – локална самоуправа, економска класификација 472 – Интервентна помоћ Курјачки Милошу из Србобрана
у санирању стамбеног и помоћног објекта у Србобрану, на салашу број 34, кп 3298 КО Турија у износу од
200.000,00 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: 400-285/2016/2017-III
Дана: 09.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

50.
На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једницама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број: 21/2016), 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, 1/2014 и 15/2016), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине

стр.бр.
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Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 20. седници одржаној
09.02.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ У ОПШТИНИ СРБОБРАН
I
Мења се тачка II Решења о образовању Жалбене комисије у Општини Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број 16/2016).
Ранков Гордана се разрешава дужности председника Жалбене комисије у Општини Србобран.
За председника Жалбене комисије у Општини Србобран именује се Николић Марија, дипломирани правник.
II
Измењена тачка II Решења о образовању Жалбене комисије у Општини Србобран гласи:
„У Жалбену комисију именују се:
1.
2.
3.

Николић Марија
Јанковић Исидора
Сиришки Јован

дипл. правник
дипл. правник
дипл. правник

председник
члан
члан

Имена чланова Жалбене комисије објављују се на интернет презентацији Општине Србобран.“
III
Мандат новоименованог председника Жалбене комисије у Општини Србобран траје до истека мандата
чланова именованих
Решењем о образовању Жалбене комисије у Општини Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број 16/2016).
IV
Ово Решење ступа на снагу одмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-13-12/2017-III
Дана: 09.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

51.
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, 103/2015 и
99/2016), 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 17. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист
Општине Србобран“, број: 20/2016), Општинско веће на 21. седници одржаној 14.02.2017. 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 2017. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број: 20/2016), глава 5.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска управа,
позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 187.425,66 динара Ракин Рајку из
Турије за пружање новчане помоћи на санирању пословног и објекта објекта, на адреси Видовданска број 39/а,
Турија кп 957 КО Турија.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.01. – Општинска управа,
функционална класификација 130 – Општинска управа из буџета, позиција 101/4, програмска класификација
0602 – локална самоуправа, економска класификација 472 – Интервентна помоћ Ракин Рајка из Турије за
пружање новчане помоћи на санирању пословног и објекта објекта, на адреси Видовданска број 39/а, Турија кп
957 КО Турија у износу од 187.425,66 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: 400-313/2016/2017-III
Дана: 14.02.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

52.
На основу члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени

стр.бр.
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гласник Републике Србије“, број 99/2011 и 106/2013) и члана 16. Одлуке о Општинској управи Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“ број 10/2008, 2/2009-испр., 13/2013, 14/2013 и 21/2016) начелник
Општинске управе Србобран донео је
РЕШЕЊЕ
о именовању руководиоца за увођење и развој финансијског управљања и контроле
I
Именује се Мила Велицки за руководиоца одговорног за увођење и развој система финансијског
управљања и контроле у Општинској управи Србобран.
II За обављање оперативних послова на увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле у
Општинској управи и доношење Стратегије управљања ризицима за период 2017. – 2019. године, биће
образована радна група која ће за свој рад одговарати Руководиоцу одговорном за увођење и развој система
финансијског управљања и контроле и начелнику Општинске управе.
III Послове наведене у овом Решењу Руководилац ће извршити до 31.12.2017. године.
IV Послове утврђене овим Решењем Руководилац ће обављати без накнаде.
V Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Срборан“.
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Број: 112-75/2017-IV
Дана: 20.02.2017. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКE УПРАВЕ СРБОБРАН
Јулија Попић, с.р.

53.
На основу члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени
гласник Републике Србије“, број 99/2011 и 106/2013) и члана 16. Одлуке о Општинској управи Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008, 2/2009 -испр., 13/2013, 14/2013 и 21/2016) начелник
Општинске управе Србобран донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у
Општинској управи Србобран
I Образује се Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Општинској
управи Србобран и доношење Стратегије управљања ризицима за период 2017 - 2019. година (у даљем тексту:
РГ).
II У РГ именују се следећа лица:
1. Јулија Попић, председник
2. Мила Велицки, заменик председника
3. Ержебет Сеги, члан
4. Марија Николић, члан
5. Снежана Бајић, члан
6. Субић Невена, члан
Лица из става 1. ове тачке именују се у РГ на мандатни период од две године.
III Задатак РГ је да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као и свеобухватни
систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који се обезбедити
разумно уверавања да ће се циљеви Општинске Управе остварити кроз:
1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3. добро финансијско управљање;
4. заштиту средстава и подака.
IV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, неопходно је да РГ изврши следеће:
попис и опис пословних процеса;
изради мапу пословних процеса;
идентификује пословне процесе који нису прописани у писменом облику;
утврди контролно окружење;
идентификује, процени ризике и одреди начин управљања ризиком;
успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову примену, а које ће
пружити разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво;
успостави систем информисања, комуникације и успостави систем ефективног, благовременог и поузданог
извештавања;
успостави систем контрола и функционисања финансијског управљања;
утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система финансијског
управљања;
сачини предлог стратегије управљања ризицима за период 2017.-2019. године.
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V Послове наведене у овој одлуци РГ ће извршити до 31.12.2017. године.
VI Послове и задатке утврђене овом одлуком, чланови РГ обављаће

без накнаде.

VII Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Срборан“.
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Број: 02-9/2017-IV
Дана: 17.02.2017. године

Р.бр.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКE УПРАВЕ СРБОБРАН
Јулија Попић, с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Измене Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине
Србобран за 2016. годину
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Општине Србобран (Шијачки Миодраг)
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Србобран (Ђурић Рајко)
Одлука о првом ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
Кадровски план Општинске управе Србобран и Правобранилаштва Општине Србобран за
2017. годину
Одлука о приступању четвртим изменама и допунама Статута Општине Србобран
Одлука о измени Пословника Скупштине Општине Србобран
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Србобран
Одлука о прибављању непокретности – пречистача отпадних вода насеља Србобран у јавну
својину изградњом
Одлука о ауто-такси превозу путника
Одлука о давању просторија на коришћење Месној заједници Турија
Одлукa о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности снабдевања водом за
пиће
Одлукa о измени и допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлукa о измени и допуни Одлуке о радном времену угоститељских и других објеката и
угоститељско занатских радњи на територији Општине Србобран
Одлукa о измени и допуни Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним
путевима на територији Општине Србобран
Одлукa о измени и допуни Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката
на јавним површинама
Одлукa о измени и допуни Одлуке о обављању делатности пречишћавања и одвођења
атмосферских и отпадних вода на територији Општине Србобран
Одлукa о измени и допуни Одлуке о постављању објеката на води и водном земљишту на
територији Општине Србобран
Одлукa о измени и допуни Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији
Општине Србобран
Одлукa о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавању депоније
Одлукa о измени и допуни Одлуке о комуналном реду
Одлукa о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза
путника
Одлукa о измени и допуни Одлуке о јавној расвети
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Одлукa о измени и допуни Одлуке о Одлуке о хватању и поступању са псима и мачкама
луталицама и сакупљању и поступању са животињским лешевима
Одлукa о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Одлукa о измени и допуни Одлуке о акустичном зонирању и мерама заштите од буке
Одлукa о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина
Одлукa о измени и допуни Одлуке о заштити пољопривредних имања на територији Општине
Србобран
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета
Општине Србобран за 2016. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Ванредни Извештај о раду са финансијским пословањем
Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран за
2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Градитељ“ Србобран за 2017. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада за 2017. годину Установе за културу
Дом културе Србобран
Решење о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке Србобран за
2017. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада за 2017. годину Центра за физичку
културу, рекреацију и туризам Србобран
Решење о давању сагласности на План и програм рада Месне заједнице Србобран за 2017.
годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Месне заједнице Турија за 2017.
годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Савета Месне заједнице Надаљ за
2017. годину
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко
Зрењанин Уча“ Надаљ
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за привреду, буџет и
финансије
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Србобран
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о давању сагласности на цене боравка гостију у „Одмаралишту Србобран“ у
Сутомору за туристичку сезону 2017. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије у Општини Србобран
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
ОПШТИНСКА УПРАВА
Решењео именовању руководиоца за увођење и развој финансијског управљања и контроле
Решење о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и
контроле у Општинској управи Србобран
ПРИЛОЗИ
Циљеви и индикатори програма, програмских активности и пројеката из Одлуке о првом
ребелансу буџета Општине Србобран за 2017. 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
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спровођење комуналне
делатности

1. Адекватно управљање
јавним осветљењем

1. Адекватан квалитет
пружених услуга , одржавање
чистоће јавних зелених
површина
1. Адекватан квалитет
пружених услуга уређења и
одржавања јавних површина и
минималан негативан утицај
на животну средину
1. Унапређење заштите од
заразних и других болести које
преносе животиње
1. Редовно одржавање гробаља
у сва три насељена места

1. Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања
1. Повећање запослености на
територији општине Србобран

2. Повећање просечне плате на
територији општине Србобран
1Унапређење
административних процедура
и развој адекватих сервиса и
услуга за пружање подршке
постојећој привреди
1. Успостављање механизма
подстицаја ради оснивања
нових предузећа на територији
општине

Вредност
у базној
години
(2016)

Индикатор
1. Степен покривености корисника
(домаћинстава)
2. Степен покривености територије
комуналним услугама
1. Степен наплате комуналних услуга
(изражен у %)
2. Број запослених у комуналном
предузећу у односу
3. Проценат од укупног броја јавних
комуналних предузећа
1. Укупан број интербеницја по
поднетим иницијативама грађана за
замену светиљки када престану да
раде
1. Укупан бр. м2 зелене површине која
се уређује и одрж.

Циљана
вредност
2017

Циљана
вредност
2018

Циљана
вредност
2019

Средства
из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

42.015

42.015

17

16

16

17.650

17.650

16.041

16.041

16.041

16.041

5.789

5.789

16.652

16.652

16.652

16.652

3.213

3.213

100

100

100

100

2.000

2.000

4

4

4

4

2.000

2.000

5

4

3

3

11.363

11.363

20

30

40

2420

2410

2400

1%

1%

1%

111.470

111.470

50 дана

50 дана

50 дана

98.470

98.470

2

3

4

1

1

1

13.0000

13.000

20

1. Површина одржавања јавне
хигијене (у м2)

1. % покривености површина за
сузбијање глодара и инсеката
1. Број гробаља који се одржава

1. Број кварова по км водоводне
мреже
1. Број становника општине који су
запослени на новим радним местима
2. Број евиднетираних незапослених
лица на евиденцији НСЗ
1. % повећања просечне плате на
територији Оп. На год. Нивоу
1. Разлика између законских и
стварних рокова за поступање
различитим админстративним
процедурама

2430

60 дана
1. Број новооснованих Предузетника
на територији општине уз учешће
подстицаја ЛС
2. Број новооснованих Предузећа На
територији општине уз учешће
подстицаја ЛС

4- Развој
туризма

1502

Управљање
развојем
туризма

0001

Промоција
туристичке
понуде

0002

ПРОЈЕКАТ
КОБАСИЦИЈА
ДА 2017
5 - Развој
пољопривреде

040101

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници

6 - Заштита
животне
средине

Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности
7 - Путна
инфраструкту
ра

Управљање
саобраћајем

0101

0001

0401

0001

0701

0001

1. Повећање смештајних
капацитета туристичке понуде
2. Повећање прихода од
туризма
1. Повећање квалитета
туристичких услуга које се
пружају на територији
општине
1. Адекватна промоција
туристичке промоције
општине на циљаним
тржиштима
1. Одрживост манифестације

1. Спровођење усвојене
пољопривредне политике и
руралног развоја на подручју
ЛС
1. Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње на територији ЛС

2. Ефикасно управљање
пољопривредним земљиштем

1. Унапређње квалитета
животне средине

1.Испуњење обавеза у складу
са Законима у домену
постојања стратеш. и
оперативних планова, као и
мера заштите
2. Спровођење процене утицаја
на животну средину
1. Развијеност инфраструктуре
у контексту доприноса социоекономском развоју
2. Повећање безбедности
учесника у саобраћају и
смањење броја саобраћајних
незгода
1.Повећање путне мреже и
адекватна покривеност
територије општине

1. Укупан број ноћења
1. Износ буџета за промоцију туризма
општине
1. Број регистрованих кревета

950

1000

1010

1010

1.831.000,00

1.792..000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

6.852

11.436

18.288

104

104

110

110

2.860

11.436

14.296

11

12

12

12

1.792

1.792

10000

15000

17000

17000

2.200

2.200

1.344

1.345

1.345

1.345

198.975

198.975

16,62%

19,26

20%

20%

5

6

7

7

да

да

да

да

98%

98%

98%

98%

198.975

198.975

да

да

да

да

2/81

2/81

2/81

2/81

11.397

11.397

да

да

да

да

да

да

да

да

9

10

10

10

11.397

11.397

0

7

2

2

32

25

18

14

7.560

7.560

0

7

2

2

7.560

7.560

1. Број догађаја који промовишу
туристичку понуду општине

1. Број посетилаца

1. Бр. Регистрованих
пољопривредних газдинстава

1. % буџ.сред. Који се издваја за прог.
Развоја пољоп. У односу на укупан
буџет општине
2. Бр. едукација намењених пољоприв.
произвођ. На територији ЛС
1. Усвојен год. Програм заштите,
уређења и коришћења пољоприв.
земљишта у државној својини
2. % државног пољопривредног
земљишта које је у закупу локалних
пољопривредних произвођача
1. Усвојен годишњи програм заштите
животне средине
2. Број запослених на пословима
заштите жив.средине у односу на
укупан број запослених у општини
3. % буџета намењен заштити
жив.сред. У односу на ук.буџет.
1.Усвојен програм заштите и
унапређења животне средине
општине Србобран
2. Израда локалног еколошког
акционог плана
1. Број издатих решења о потреби
процене утицаја пројекта на животну
средину
1. Дужина изграђ.саобраћајница које
су у надлежности општине ( у км)
1. Број саобраћајних незгода /
инцедената

1. Број км новоиграђених путеве (у
км)

8–
Предшколско
васпитање

2001

1.Правичан обухват
предшколским васпитањем и
образовањем

2. Унапређење доступности

Функционисањ
е
предшколских
установа

Уградња
централог
грејања на гас у
објекту
Пчелица
Увођење
централог
грејања –
топлотне пумпе
у објекту
Бубамара
Надаљ
9 – Основно
образовање

1.Обезбеђени прописани
технички услови за васпитнообразовни рад са децом
0001

Пројек
ат
080101

Пројек
ат
080102

2002

Функционисањ
е основних
школа

0001

10 – Средње
образовање

2003

Функционисањ
е средњих
школа

0001

2.Унапређење квалитета
предшколског образовања и
васпитања
1. Побољшање енергетске
ефикасности на објектима
установе, као и побољшање
безбедности деце и запослених

1. Број деце који је уписан у
предшколске установе у односу на
укупан број деце у општини /граду (
јаслена група, предшколска група и
ППП)
2. Проценат деце са додатним
образовним потребама које су
укљупена у редовне програме ПОВ у
односу на укупан број деце
1. Број објеката предшколских
установа
2.Просечан број децед у групи (јасле,
прешколски, ППП)
1.% стручних сарадника који је добио
најмање 24 бода за стручно
усавршавање кроз учешће на
семинарима на годишњем нивоу
1. Реализација годишњег програма
рада и Развојног плана установе

1. Побољшање енергетске
ефикасности на објектима
установе, као и побољшање
безбедности деце и запослених

1. Реализација годишњег програма
рада и Развојног плана установе

1. Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

1. Број деце која су обухваћена
основним образовањем
3. Број ученика који су уписали први
разред
1. Број деце са додатним образовним
потребама
1. Просечан број ученика по одељењу
2. Број школа које имају усвојен
Правилник о мерама, начину и
поступку заштите и безбедности
ученика
1. Број деце која су обухваћена
средњим образовањем и васпитањем
1. Број објеката који су прилагодили
простор за децу и инвалиде у односу
на укупан број објеката средњих
школа
1.Просечан број ученика по одељењу

2. Унапређење доступности
основног образовања
1. Обезбеђени прописани
услови за васпитно - образовни
рад са децом у основним
школама
1. Повећање обухвата
средњошколског образовања
2. Унапређење доступности
средњег образовања

1. Обезбеђени прописани
услови за васпитно - образовни
рад у средњим школама и
безбедно одвијање наставе
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

61%

62%

63%

64%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

9

9

9

9

21

21

21

21

100

100

100

100

0

1

1

0

0

1

1

0

1386

1388

1390

1400

168

160

157

154

55
22

56
22

60
22

4

4

192

40.076

7.114

47.190

35.096

6.436

41.532

678

678

4.980

4.980

60
22

74.733

74.733

4

4

74.733

74.733

239

239

239

1/1

1/1

1/1

1/1

7.100

7.100

24

29,9

29,9

29,9

28

30

30

30

7.100

7.100

11 - Социјална
и дечја
заштита

0901

1. Јачање локалних ресурса за
имплементацију стратегије
развоја система социјалне
заштите

2. Развој услуга социјалне
заштите које су у мандату
локалне самоуправе којима се
доприноси унапређењу
положаја грађана који
припадају угроженим групама
Социјалне
помоћи

Активности
Црвеног крста
Подршка деци
и породицама
са децом
Пројекат 1:
Помоћ у кући
старијим
лицима у
сеоским
заједницама
Дневни боравак
особа са
инвалидитетом
у општини
Србобран
-БисерУслуге
подршке за
самостални
живот у
општини
Србобран у
2017. години
Услуге личног
пратиоца деци
и младима
оптшине
Србобран у
2017. години
Побољшање
живота
оболелих,
превентива и

0001

0005

0006

110001

1. Унапређење заштите
сиромашних

1. Социјално деловање –
олакашвање људске патње
пружањем неопподне ургентне
помоћи лицима у невољи
1. Унапређење популационе
политике

1. Проценат корисника мера и услуга
социјалне заштите обухваћених
Одлуком о правима и облицима
социјалне заштите
2. Број лиценцираних пружилаца
услуге који су поднели захтев за
лиценцирање
1. Број ванинституционалних услуга
социјалне заштите
2. Укупан број корисника
ванинституционалних услуга
3. Број права на услуге из социјалне
заштите
1. Проценат грађана који добијају
новчане наканаде и помоћи у натури
2. Број корисника једнократне
новчане помоћи
1. Број корисника народне кухиње

82%

83%

83%

83%

5

5

5

5

3

3

3

3

131

130

130

130

3

3

3

3

87,56%

87,56%

87,56%

87,56%

1800

1800

1600

60

60

10.000

25

35.943

35.943

1400

13.129

13.129

60

60

2.736

2.736

20.000

20.000

30.000

15.002

15.002

20

20

20

629

629

2.675

2.675

816

816

1.085

1.085

500

500

1. Накнада за новорођену децу у
динарима

1. Подршка старијим лицима у
свакодневном обављању
неопходних функција за живот

1. Смањен број захтева за смештај

1. Остварити напредак у
осамостаљивању и
социјализованости

1. Број особа које су оствариле
напредак у осамостаљивању и
социјализованости

20

110002

110003

110004

1. Акције превентивних
прегледа

1. Број акција

20

22

23

23

превентива и
рано
одкривање
шећерне
болести
12
- Примарна
здравствена
заштита

1. Број превентивних прегледа

1801

1. Унапређење квалитета
примарне ЗЗ и превенцијe
2. Унапређење ефикасности
примарне ЗЗ

Функционисањ
е установа
примарне
здравствене
заштите
Мртвозорство
13 - Развој
културе

0001

0002
1201

1. Унапређење ефикасности
примарне здравствене заштите

1. Подстицање развоја културе
кроз јачање капацитета
културне инфраструктуре

2. Унапређење очувања
културно-историјског наслеђа
1. Подстицање развоја културе
крој јачање капацитета
установа културе
Функционисањ
е локалних
установа
културе

Јачање
културен
продукције
уметничког
стваралаштва

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса
у области
јавног

0001

2. Унапређење ефикасности
установа културе
3.Заштита архивске грађе и
регистратурског материјала на
терену
1. Повећање интересовања
грађана за развој културе

0002

0004

1. Повећана понуда
квалитетних медијских
садржаја из области
друштвеног живота локалне
заједнице

1. Број жалби корисника
2. Број виших сестара у односу на број
запослених медицинских техничара
1. % буџетских средстава намењених
за набавку опреме
2. Број систематских прегледа
3. Број реализованих рецепата у
апотеци ДЗ
1. % буџета намењен одржавању
опреме
2. Прос.број посета по изабраном
лекару

1. Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су
одржани
2. Број и врста установа културе

3. Прос. Бр.грађана у општини у
односу на укупан бр. Установа
1. Број реализованих програма
популаризације култруно-историјског
наслеђа на нивоу локалне заједице
1. % учешћа трош.зарада у буџ.
Установа Културе
2. % сопствених прихода у буџету
уставнова културе
1. Број запослених у УК у односу на У
Б становника опш.
1. Број обилазакја регистратуре
2. Количина преузете архивске грађе
на трајно чување(м1)
1. Укупан број чланова Удружања
грађана / КУД
2. Број програма и пројеката
подржаних од стране града / општине
наменњених осетљивим друштвеним
групама
3. Број програма и пројеката
удружења грађана/КУД подржаних од
стране града / општине
1.Број програмских садржаја
подржаних на конкурсима јавног
информисања

1.500
5

1.700
8

1.750
7

1.750
5

2:46

2:46

2:46

2:46

0,70%
31.620

1%
36.000

1%
36.000

1%
36.000

46.370

46.500

46.500

46.500

0,70%

1%

1%

1%

39 дневно

40 дневно

40 дневно

40 дневно

500

550
1 дом
културе, 1
библиотека са
3 огранка

600

1 дом културе,
1 библиотека
са 3 огранка

550
1 дом
културе, 1
библиотека
са 3 огранка

1 дом културе,
1 библиотека
са 3 огранка

16000:2

16000:2

16000:2

16000:2

70

80

85

90

47%

45%

43%

41%

1,29%

1,5%

1,5%

1,5%

12/16000
10

12/16000
10

12/16000
12

12/16000
14

35

20

10

10

670

700

750

800

1

1

1

1

25

30

35

40

3.000

3.000

6

6

6

6

4.000

4.000

20.415

20.415

20.105
310

20.105
310

28.698

947

29.645

20.428

347

20.775

информисања
1.Одрживост манифестације
Пројекат
Ленкин прстен

Пројекат
Култура у јесен
Пројекат
Дани културне
традиције
Пројекат
Петровдански
дани
Пројекат
Набавка књига

14 - Развој
спорта и
омладине

130101

130102

130103

2. Подстицање књижевног
стваралаштва у области
љубавне поезије
1. Прилика да грађани упознају
културни програм
националних мањина
промовисањем плеса као део
опште културе
1. Очување традиционалних
обичаја

130105

1301

Подршка
предшколском
и школском
Промоција
спорта
општине

0001

1. Унапређење предшколског и
школског спорта
0002

140101

1. Број посетилаца
1. Број учесника и људи који се баве
старим занатима

1. Број књига по становнику
2. Број чланова библиотка

1. Подршка активном
укључивању жена у спортске
активности
2. Обезбеђивање услова за рад
и унапређење капацитета
спортских организација

1. Развој и унапређење спорта

200
550

250
600

120

120

130

150

1000

1100

1200

1500

90
1000

100
1500

130
1600

150
10000

200
12000

300
4

500

300

800

150
1700

250

150

400

250
12000

250
14000

200

150

350

400
5

500
5

500
5

250

250

950

950

1000

1000

20

20

25

25

70

70

7%

7%
19 клубова,
Спортски
савез
општине
Србобран и
Центар за
спорт и
туризам

7%

17 клубова,
Спортски
савез општине
Србобран и
Центар за
спорт и
туризам

7%
17 клубова,
Спортски
савез
општине
Србобран и
Центар за
спорт и
туризам

20 клубова,
Спортски савез
општине
Србобран и
Центар за
спорт и
туризам

1604

1624

1619

1614

5

6

7

8

5

6

7

8

160

180

200

200

19

19

20

20

80

80

80

80

3

4

7

7

13.399

1500

2500

3000

3000

614

2. Број учесника

1.Задовољавање читалачких
потребе, као и обагаћење
речника чланова библиотеке

1.Планско подстицање и
креирање услова за бављење
спортом за све грађане и
грађанке општине

200
500

1.Број посетилаца

1. Број посетилаца
2. Број учесника

130104

190
450

1. Број читалаца поезије

1.

2.Развој и унапређење
школског спорта
3. Подршка спорту за
инвалидне особе и децу
ометену у развоју
Подршка
локалним
спортским
организацијама
, удружењима и
савезима

1. Број песама које улазе у избор
2. Број посетилаца

3. Број прочитаних књига по члану
библиотеке
1.% реализације мера и циљева
постојећег програма развоја спорта
2.Број спотиских организација

1. Број ученика
1. Број активности прилагођене
особама са инвалидитетом
2. Број активности прилагођене
особама ометеним у развоју
1. Број жена чланова спортских
организација и удружења
2. Број установа и организација у
области спорта преко којих се
остварује јавни интерес.
1. Просечан број сати у недељи када
су постојећи објекти доступни
предшколском, школском спорту
2. Број објеката који је доступан за
коришћење прешколском, школском
спорту
1. Број учесника

26.733

4.224

9.500

30.957

9.500

4.224

17.623

614

Србобран
Замена
постојеће
расвете са ЛЕД
расветом у
објекту
спортске хале у
Србобрану
15 - Локална
самоуправа
Функционисањ
е локалне
самоуправе и
градских
општина
Функциониање
Месних
заједница
Пројекат
Србобранска
бразда
Пројекат
Избро
науређенијег
дворишта у
месној
заједници
Србобран
Пројекат
Едукација
пољопривредн
ика са посетама
дорадним
центрима
Пројекат
Реконтрукција
водоводне
мреже
Пројекат
Изградња и
реконструкција
атмосферске
канализације
Пројекат
Одржавање
зграде МЗ
Турија
Пројекат
Израда
пројектне
документације

140102

3.220

3.220

0602
417.753

6.400

424.153

0001
358.198

358.198

0002

150101

1.Пропагирање
пољопривредне производње и
механизације
1. Избор најуређенијег
дворишта у месној заједници
Србобран

1.Број такмичара
2.Број излагача
3. Број спонзора
1. Број домаћинстава у МЗ

9.210

4.900

14.110

24
15
33

25
16
35

26
17
35

24
15
33

480

100

580

4.500

4.500

4.500

4.500

15

15

1.050

1.050

1.050

1.050

60

60

1.000

500

4.000

4.000

1.000

500

4.000

4.000

3.000

3.000

150102

150103

150201

150202

1. Презентација нових мера и
постицаја у пољопривредној
производњи

1. Регистрована пољопривредна
газдинства у МЗ Србобран

1. Побољшање квалитета
живота заменом азбестно –
бетонских цеви које су
канцерогене пластичним
1. Решавање проблема
атмосферских вода у Насељу
Турија

1. Број становник који ће добијати
квалитетну пијаћу воду

1. Број становника којима ће бити
заштићени стамбени и економски
објекти од атмосферских и подземих
вода
600

150203

150204
1.400

1.400

Пројекат
Уређивање и
одржавање
зеленила - МЗ
Надаљ

Сервисирање
јавним дугом
Правобранила
штво општине
Функционисањ
е националих
савета
националих
мањина
Текућа
буџетска
резерва
Стална буџетск
а резерва
Ванредне
ситуацаије
Програм 16 –
Политички
систем
локалне
самоуправе
Функциониса
ње скупштине
Функциониса
ње извршних
органа
Програм 17Енергетска
ефинаксност
Унапређење и
побољшање
енергетске
ефикасности и
употреба
обновљивих
извора
енергије
УКУПНО:

150301

0003
0004

1.Одржавање зелених
површина и чистоће у центру
насеља, у парковима као и ван
паркова, са обе стране пута
Турија - Надаљ- Надаљска
раскрсница
2. Упошњавање радне снаге са
берзе рада

1.Број паркова који се одржава

4
2. Број незапослених људи који ће
имати прилику да оствари неке
приходе

2

570

570

26.700

26.700

3.282

3.282

3.056

3.056

1.336

1.336

500

500

2.346

2.346

22.515

22.515

11.157

11.157

11.358

11.358

350

350

0007

0009
0010
0014

2101

0001
0002

0501

0001

350
1.052.585

350
30.121

1.082.706

