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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

___________________________________________
Година XLII                                    _________Србобран
_______________________________

 
6. 

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
Републике Србије“, број:101/2015), 
општине Србобран, број: 11/2017- пречишћен текст 
(„Службени лист општине Србобран“, број: 
на 28. седници одржаној 26.12.2018. године, донела 
 
 

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ 

 Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених од накнаде 
за коришћење минералних сировина (нафтна рента) за активности које се током 
области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и 
других објеката у циљу побољшања услова живота. 

 За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од 
минералних сировина општине Србобран
неискоришћеним средствима из 2018
износ од 120.018.000,00динара.  
 

Средства изстава 1 члана 2. Овог Програма користиће се за:

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са 
приливом средстава прикупљених од накнаде за коришћење природних добара. 

 

Уколико се приходи не остварују у планираном износу Општинско Већеодређује приор
активности.  

Р.бр.  

1 Изградња објеката МЗ Надаљ  

2 Реконтрукција Трга слободе у Србобрану

3 Изградња трафо станице и ел. мреже у ванграђевинском подручју
4 Крпљење ударних рупа  у сва три насељена места на територији општине 

Србобран 
5 Реконструкција водоводне мреже у делу улице Светог Саве  и делу улице 

Др. Лазара Ракића у Надаљу 
6 Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту 

Србобран на државним и локалним путевима
7 Бушење 2 бунара и опремање и повезивање 1 бунара у ул. Поповача венац 

у Србобрану 
8 Инвестиционо одржавање простора за привремено заузеће површине на 

Беглуку у Србобрану – мала пијаца
                                                                                               

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________
_________Србобран, 25.01.2019.               ___     

_______________________________         __“Излази по потреби“______________

. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
 члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 
пречишћен текст ) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран 

(„Службени лист општине Србобран“, број: 11/2015/- пречишћен текст и 21/2015),
. године, донела је  

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 201

 
Члан 1. 

утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених од накнаде 
за коришћење минералних сировина (нафтна рента) за активности које се током 
области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и 
других објеката у циљу побољшања услова живота.  

 
Члан 2. 

За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од 
Србобран у износу од 43,500,000.00 динара

8. године у износу од 76.518.000,00динара 

члана 2. Овог Програма користиће се за: 

 
Члан 3. 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са 
приливом средстава прикупљених од накнаде за коришћење природних добара. 

Члан 4. 
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Општинско Већеодређује приор

 

Опис 

Реконтрукција Трга слободе у Србобрану 

станице и ел. мреже у ванграђевинском подручју 
Крпљење ударних рупа  у сва три насељена места на територији општине 

Реконструкција водоводне мреже у делу улице Светог Саве  и делу улице 
Др. Лазара Ракића у Надаљу са надзором 
Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту 
Србобран на државним и локалним путевима 
Бушење 2 бунара и опремање и повезивање 1 бунара у ул. Поповача венац 

Инвестиционо одржавање простора за привремено заузеће површине на 
мала пијаца 

                                                                                               УКУПНО: 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

_________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 2. 

__“Излази по потреби“_______________________________ 

. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Србобран (Службени лист 

и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран 
), Скупштина општине Србобран 

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, 
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених од накнаде 
за коришћење минералних сировина (нафтна рента) за активности које се током 2019. године планирају у 
области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и 

За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од 
00 динара за 2019. годину што са 

инара  чини укупан расположиви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са 
приливом средстава прикупљених од накнаде за коришћење природних добара.  

Уколико се приходи не остварују у планираном износу Општинско Већеодређује приоритетне 

 
износ 

14.600.000,00 

43.946.788,30 
20.000.000,00 

Крпљење ударних рупа  у сва три насељена места на територији општине 
6.000,000,00 

Реконструкција водоводне мреже у делу улице Светог Саве  и делу улице 
7.500.000,00 

3.000.000,00 
Бушење 2 бунара и опремање и повезивање 1 бунара у ул. Поповача венац 

13.000.000,00 

11.971.211,73 

120.018.000,00 
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Члан 5. 
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Општинско 

Веће.  
Члан 6. 

Реализацију Програма и надзор над извршавање уговорених обавеза и реализације 
појединачних програма и пројеката спроводи надлежно оделење Општинске управе Србобран. 

Извештај о реализацији овог Програма подноси надлежно оделење Општинске управе 
Србобран. а пре усвајања Програма за наредну годину.  

 
Члан 7. 

На Програм, након доношења од стране Скупштине општине Србобран, потребно је прибавити 
сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику грађевинарство и саобраћај.  

 
Члан 8. 

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“.  
 

*   *   * 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је својим актом број 143-310-569/2018-03 од 
11.01.2019. године дао сагласност на Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за 
изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 
2019. годину број 016-60/2018-I, који је донела Скупштина Општине Србобран на 28. седници одржаној дана 
26.12.2018. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 016-60/2018-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 26.12.2018. године  Милена Аларгић,с.р. 
 

7. 
На основу члана 4. став  3  Закона о комуналним делатностима ( ''Службени. гласник  РС'', бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018), члана 3став 2 и члан 4 Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавању депоније ( 
“Службени лист Општине Србобран“ број 14/2015, 19/2016 - друга Одлукаи  2/2017), члана 3. Одлуке о 
комуналном реду („Службени лист Општине Србобран“ број 12/2014 и 14/2015и 19/2016 друга Одлукаи 2/2017  
), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2017 пречишћен текст), 
члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008, 10/2017), члана 
66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009, 
11/2017 и  26/2017), Општинско веће на 61. седници одржаној 25.01.2019. године, доноси 
 

ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

У ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2019  ГОДИНУ 
(ужи центар Србобран, Турија ,Надаљ) 

 
Tачка 1. 

Под одржавањем чистоће на јавним површинама у општини Србобрану подразумева се чишћење и прање 
улица, тргова паркиралишта и дугих јавних површина, уклањање отпада  из посуда за смеће на јавним 
површинама . 

 Послови одржавања чистоће на јавним површинамаповеравају се ЈКП „Градитељ“ Србобран. 
 

Тачка 2. 
Програм одржавања  чистоће на јавним површинама садржи: 

 јавне површине одређене за одржавње чистоће, 
 време и начин одржавања чистоће, 
 број и врсту посуда  за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини и динамику њиховог 

пражњења, 
 висину накнаде за обављање послова сакупљања и одвожења отпада као и одржавање чистоће на 

јавним површинама 
Одржавање чистоће јавних површина, које нису обухваћене Програмом јавне хигијне је утврђено 

Одлуком о комуналном реду. 
Тачка 3. 

Потреба за чишћењем јавних површина је различита. Програмом се предвиђа и адекватан број чишћења 
јавних површина у току седмице . Чишћење тротоара и дела коловоза око ивичњака (око 1м ширине) са 
уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, пражњење корпи и друго обавља се ручно. 

Чишћење јавних површина током целе године врши се по истом распореду и динамици. 
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За време државних, верских и других празника потребно је обезбедити минимум рада на поменутим 
пословима, односно ангажовати једног радника или више радника по потреби. 
 

Тачка 4. 
 

Ручно чишћење на јавним површинама у насељеном месту Србобран са одношењем смећа 
на градску депонију врши се: 

I 

*  пет пута недељно чисте се следеће јавне површине: површина 
1. - Тротоар испред СО Србобран-Трг Слободе бр. 2-6 

-Приступни пут  на Тргу Слободе (парк) 
420 м² 
930 м² 

2. Улица Јована Јовановића Змаја лева и десна страна улице  4440 м² 
3. Жути бунар са паркингом  250 м² 
4.Трг републике  2520м2 
УКУПНА ПОВРШИНА: 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,78 дин/м2.без ПДВ-а): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (чишћење 5пута недељно ): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година): 

8560м2 

6,676,8 
дин.33.384,0дин. 

1.735.968,00дин. 

  

II  

*  два пута недељно чисте се следеће јавне површине: површина 
1. асфалтиране стазе у парку  на Тргу Слободе: 

 парцела бр. 5019 к.о.Србобран 
 

2450 м² 

2. тротоар у улици Доситеја Обрадовића од броја 2.   
 до улице Јована Јовановића Змаја ( лева и десна страна ) 180 м² 
3. Тротоар у улици Светог Саве (обе стране)  
  од моста до Карађорђеве улице: 

- лева страна улице 
- десна страна улице 

 
 

955  м² 
    1893  м² 

УКУПНА ПОВРШИНА: 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,78 дин/м2 без ПДВ-а): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(2 пута недељно): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година): 

5478м2 
4.272,84дин. 
8.545,68дин. 

444.375,36дин. 
 
 

III 
 

* једном недељно чисте се следеће јавне површине: површина 

1. паркинг  у улици Максима Горког ( лева и десна страна паркинга испред 
спортске хале) 

903 м² 

2. Тротоар у улици Карађорђева од бр. 1. до 11. 
 ( од улице Светог Саве до Змај Јовине улице) (обе стране) : 
- лева страна улице 
- десна страна улице 

 
 

800 м² 
800 м² 

 3. Тротоар у улици Хајдук Вељка од улица Светог Саве   
( од паркинга испред хале спортова до угла у улици Светозара Марковића ( 
топлана )),  лева страна и ивичњак поред пута 

 
 

250 м² 

4. Два степеништа на мосту прео Канала ДТД 100м2 

УКУПНА ПОВРШИНА 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(0,78дин/м2 без ПДВ-а једном недељно): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година): 

2853  м² 
2.225,34дин. 

115.717,68дин. 
 
 
Ручно чишћење на јавним површинама у насељеним местима са одношењем смећа на градску  депонију 

врши се у: 
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 Турија 
 

* три пута недељно чисте се следеће јавне површине: Укупна површина 

1. Стазе у спортском игралишту  230 м² 

.2. прилазне стазе и плато угао улица Јована Поповића и Светог Саве у 
површини од 346м2 346м2 

УКУПНА ПОВРШИНА 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(0,78дин/м2 без ПДВ-а): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (три пута недељно): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година): 

 576м² 
449,28дин. 

1.347,84 дин. 
70.078,68дин. 

 
Надаљ 
 

* три пута недељно чисте се следеће јавне површине: површина 

1. Парк код зграде Месне заједнице и стаза поред парка 234 м² 

2. Парк код поште 245 м² 

3. Парк код Дома здравља 290 м² 

4. Парк код цркве 378м2 

УКУПНА ПОВРШИНА 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,78 дин/м2 без ПДВ-а): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(три пута недељно): 
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година): 

1147м² 
894,66дин. 

2.683,98дин. 
139.566,96дин. 

 
 

А/ СРБОБРАН (укупно): 
УКУПНА ПОВРШИНА 
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА: 
 
Б/ ТУРИЈА (укупно): 
УКУПНА ПОВРШИНА 
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА: 
 
Ц/ НАДАЉ (укупно): 
УКУПНА ПОВРШИНА 
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА: 
 
 
УКУПНА ПОВРШИНА 
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА: 

 
16891 м2 

2.296.061,04дин. 
 
 

576 м2 
70.078,68дин. 

 
 

1147 м2 
139.566,96дин. 

 
 

18614м2 

2.505.706,68 дин. без ПДВ-а 
ПДВ 10%    250.570,67 дин. 

2.756.277,35 дин. са ПДВ-ом 

 
Тачка 5. 

Одржавање чистоће на јавним површинама у општини Србобрану току 2019, обављаће се радним данима 
и викендом у времену које одреди извршилац услуга. 
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Тачка 6. 
Број и врста посуда  за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини по улицама: 
 

Србобран 
 

* Распоред канти за смеће на јавним површинама: Број канти 

1.улица Светог Саве 19 

2. улица Карађорђева 5 

3.улица Јована Јовановића Змаја 21 

4. улица Цара Лазара 11 

5. Трг Републике 11 

6. Трг Слободе 10 

7. Трг Миливој Туторов 5 

8. Рекавица 12 

9. Доже Ђерђа 1 

10. Десна обала канала 12 

11. Лева обала канала 11 

УКУПНО: 118 

 
Канте се празне по распореду  којим се обавља уклањања смећа по данима. 
 
Турија 

 
* Распоред канти за смеће на јавним површинама: Број канти 

1. улица Светог Саве 22 

УКУПНО: 22 

 
Канте се празне по распореду  којим се обавља уклањања смећа по данима. 
 
Надаљ 

 
* Распоред канти за смеће на јавним површинама: Број канти 

1. улица Др. Лазара Ракића и Светог Саве 11 

УКУПНО: 11 

 
Канте се празне по распореду  којим се обавља уклањања смећа по данима. 

 
Тачка 7. 

Планирана средства за реализацију овог програма обезбеђују се из средстава која су предвиђена у 
буџету Општине Србобран за 2019. годину. 

Потребна средства према важећим ценама износе укупно 2.505.706,68 дин.без ПДВа, 2.756.277,35 
дин.са ПДВ-ом. 

Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање чистоће на јавним површинама. 
  

Цена одржавања чистоће на јавним површинама утврђена је Одлуком Надзорног одбора на ЈКП „Градитељ“ 
Србобран  број 773/2017-1.2 од 21.06.2017 године у износу од 0,78 дин/м2, на коју је Решењем Општинског 
већа општине Србобран број 38-36/2017-III oд 13.07.2017године, дата сагласност на цену одржавања хигијене 
ужег центра града. 
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Накнада за одржавање чистоће на јавним површинама утврђује се уговором  који закључује  Општинска 
управа Србобран,као Нaручилац услуга  са овлашћеним предузећем (ЈКП „Градитељ“), као Пружалац услуге, у 
складу са овим  Програмом. 

Тачка 8. 
Износи на недељном нивоу се формирају тако што се укупна површина која се чисти помножи са ценом 

по 1м ² површине и помножи са бројем чишћења у току недеље.  
Износ на месечном нивоу се израчунава  тако што се износи за извршене радове  на недељном нивоу 

саберу. 
Укупан износ  на годишњем нивоу се добија када се износи  на недељном  нивоу помноже са 52недеље. 
У случају да у складу са законом у току 2019. године , дође до промене цена за пружање услуга, у току 

2019. године закључиће се Анекс уговора за пружање услуга чишћење јавних површина. 
 

Тачка 9. 
Надзор над извршењем Програма врши надзорни орган који  именује надлежни органОпштинске управе 

Србобран доношењем Решења. Надзорни орган има обавезу да свакодневно сат времена пре краја радног 
времена обиђе све локације које су предвиђене Програмом. Дневник услуга се води свакодневно, а оверава 
једном недељно од стране надзорног органанадлежног органа Општинске управе Србобран.На основу Дневника 
услуга, на крају сваког месеца се  врши фактурисање и плаћање услуга. 

 
Тачка 10. 

ЈКП „Градитељ“ је дужно да у току радног времена надлежног органа Општинске управе Србобран 
обезбеди контакт, а по потреби и присуство једног лица који ће бити задужено за организацију посла и 
координацију са надзорним органомнадлежног органа Општинске управе Србобран у процесу организације и 
контроле извршених послова. 
 Надлежни орган Општинске управе Србобран ће именовати лице одговорно за издавање налога и 
координацију послова и контролу квалитета извршених услуга. 

Наручилац има право да од Пружаоца услуге наплати уговорну казну у случају да Пружалац услуге 
неуредно испуњава следеће обавезе: 

o ако не врши услугу у складу са , Програмом Одржавања чистоће на јавним површинама у општини 
Србобран за 2019 годину, стандардима и нормативима који се примењују за ову област и не поступи по 
рекламацији наручиоца,  

o ако не предузима мере из области заштите и безбедности на раду за раднике који су ангажовани за 
вршење услуге,  

o ако не поштује радно време утврђено Тачком 3 став 2,овог Програма осим уколико је радно време 
другачије одређено на захтев Наручиоца.  

Уговорна казна ће се уредити у складу са одредбама Закона о облигационим односима.  
Умањење уговореног износа по одредбама претходног става овог члана не може прећи износ предвиђен 

одредбама Закона о облигационим односима.  
Тачка 11. 

Ванредни послови (нпр. одржавање културно уметничких догађаја) који подразумевају већу количину 
смећа него што је уобичајено, ће се водити преко Дневника радова, а фактурисати и плаћати по ценама као и 
редовни послови. 

Тачка 12. 
 За обављање послова из овог програма, ЈКП ''Градитељ'' Србобран ће одредити и ангажовати потребан број 

извршилаца према обиму и врсти посла из овог програма. 
Неопходна средства и опрему за вршење услуга из овог програма обезбеђује ЈКП ''Градитељ'' Србобран.  
Набавка средстава и опреме за вршење услуга урачунати су у цену вршења услуга.   
 

Тачка 13. 
Евентуалне измене површина, које су предмет одржавања,по свим основама кориговаће се са накнадним 

мерењем површина од стране наручиоца и извршиоца одржавања. 
 У случају  неоправданог прекида пружања услуга из овог Програма извршилац је обавезан да писмено 
обавести надлежну службу која врши надзор над извођењем радова, о прекиду пружања услуга као и разлозима 
прекида у року од 6 сати од неоправданог прекида пружања услуга, након чега ће надлежна служба надзора 
обавестити наручиоца посла. 

Уколико извршилац у року од 3 дана необезбеди обављање тих послова наручилац ће на рачун 
извршиоца ангажовати другог извршиоца. 

Тачка 14. 
Ближи услови за обављање услуга из овог програма, утврђују се уговором који се закључује између 

Општинске управе Србобран као наручиоца услуга и ЈКП ''Градитељ'' Србобран као пружаоца услуга.  
Уколико дође до промене цена научилац услуга и пружалац услуга дужни су да међусобно усагласе 

интересе и изврше усклађивање уговора сачињењем Анекса уговора. 
 

Тачка 15. 
Овај Програм се има објавити у “Службеном листу општине Србобран” 
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ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-6-7/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 
 
8. 

На основу члана 2. став 3. тачка 12) Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 
број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 22 Одлуке о комуналном реду („Службени лист Опшине Србобран”, 
број: 12/2014 и 14/2015, 19/2016 друга Одлукаи 2/2017), члана 7Одлуке о одржавању јавних зелених 
површина („Службени лист Србобран“ број 8/2015; 19/2016 друга Одлука и 2/2017)члана 59. Статута Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:11/2017 пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о 
Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника 
Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009,  11/2017и  26/2017),  
Општинско веће на 61. седници одржаној 25.01.2019. године, доноси 

 
ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Под одржавањем јавних зелених површина у општини Србобран подразумева се уређење, текуће и 
инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и других зелених површина.Јавне зелене 
површине су земљишта која су у складу са важећим просторно планским документима намењена за подизање 
јавних зелених површина и неуређене јавне зелене површине под парложном травом. 

Типови јавних зелених површина који су предмет одржавања: паркови, скверови, зеленило дуж 
саобраћајница (травњаци, дрвореди, ветрозаштитни појасеви и други засади), блоковско зеленило, зеленило 
поред и око стамбених зграда, парк шуме, јавне зелене површине за рекреацију, заштитно зеленило,као и 
остале зелене површине). 

 Пословe одржавања јавних зелених површина на територији Општине Србобран обавља  ЈКП 
„Градитељ“ Србобран. 

 
Члан 2. 

Уређење јавних  зелених површина обухвата планирање,подизање и одржавање истих. 
Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата: 
 

 заснивање  травних површина од одговрајућих смеша трава за дате услове,одржавање висине траве од 3-
5цм (за травнате површине које се машински косе),уз редовно наводњавање (уколико постоје услови, 
прехрањивање и др.), 

 формирање ружичњака или цветњака од перена и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског цвећа, 
 прихрањивање,заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или 

осушеног материјала у жардињерима, 
 вишекратно орезивање живе ограде и пузавица, у складу са естетским и функционалним захтевима 

околине, 
 нега дрворедних садница, у улици и алеји, које су по правилу од исте врсте дрвећа,и друге неопходне 

радње  ради заштите дрвећа, 
 обнова и реконструкција постојећих јавних зелених површина 
 

 Члан 3. 
Локације на подручју општине на којима се врши одржавање јавних зелених површина које су предвиђене 

за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију  
 

Време, врста послова и динамика односно период обављања радова по локацијама 
 
Одржавања и уређење јавних зелених површина у општини Србобран чине следећи послови: 
 
 

Р. бр Опис јединица мере 

1 
чишћење и припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа 
у жардињерама m2 

2 чишћење и припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа 
у парку (земљана површина) 

m2 

3 сејање или садња сезонског цвећа у жардињерама m2 
4 сејање или садња сезонског цвећа у парку (земљана површина) m2 
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5 окопавање сезонског цвећа и ружа  m2 
6 заливање сезонског цвећа у парку (земљане површине)                                        m2 
7 заливање цвећа у жардињерама ком. 
8 заливање цвећа у саксијама на канделабрима ком. 
9 орезивање живе ограде m1 
10 утовар и одвоз биљних остатака на депонију m3 
11 садња- допуна живе ограде m1 
12 прихрањивање и третирање заштитним средствима  m2 
13 садња сезонског цвећа у саксије пречника 25 цм ком. 
14 окопавање садног материјала на расаднику по радном часу 
15 ручно уклањање траве на цветним површинама m2 
16 ручно кошење траве на јавним површинама по радном часу 

 
а) Садња, окопавање и заливање, прехрањивање цвећа у жардињерама и саксијама: 
 

1) У Србобрану:   

Жардињере у улицама: 
 
Светог Саве: 
- 2 комада фи 65цм испред библиотеке површине 0,33м2/ком – укупно 0,66 м2 
- 4 комада 30*90цм испред поште површине 0,27м2/ком – укупно 1,08м2 
- 2 комада фи 75цм испред центра за социјални рад површине 0,44м2/ком - укупно 0,88м2  
 
Тргу Миливоја Туторова: 
- 12 комада 30*65 цм  површине – укупно 2,34 м2 
- 1 комад 70*70 цм  прелаз од Трга према Градитељу површине 0,49м2/ком – укупно 0,49м2 
 
Доситејева: 
- 7 комада 30*90 цм испред Позориштанца површине 0,27м2/ком – укупно 1,89м2 
- 2 комада 40*140 цм, 0,56 м2/ком - укупно 1,12 м2 
 
Трг Републике: 
- 20 комада фи 75цм  према улици Светог Саве површине 0,44м2/ком – укупно 8,00м2 
- 15 комада 30*65цм према улица Ј.Ј. Змај површине 0,20м2/ком –- укупно 3,00м2 

 
Бардова:  
- 4 комада 30*65 цм површине 0,20м/ком – 0,80м2 

 
Карађорђева: 
- 9 комада Фи 65цм деоница од Ј.Ј. Змај до Светог Саве површине 0,33м2/ком – укупно 3,00 м2 
 
Трг Слободе:  
- парк – стубне жардињере 4 комада- 4 нивоа (фи 80,фи60,фи40,фи25цм)  0,95м2/комаду – укупно 3,80м2 
   
Укупан број жардињера: 90 комада,  
Укупно површина:, 80,00 м2 
Саксије пречника 25цм на канделабрмау улици Карађорђева, на Тргу слободе (парк) 

- Број саксија: 67 комада, 
Украсна сељачка кола у улици Светог Саве: 1 комад. 
 

2) У Турији:  
 

Жардињере испред зграде Месне заједнице и испред ОШ „Петар Драпшин“ 
  Број жардињера:3   11 комада, 

- 5 комада 1,30*1,30м око дрвећа испред зграде Месне заједнице - укупно  8,45 м2 
- 6 комада 0,90*2,00м у  бехатону испред зграде Месне заједнице - укупно 10,80 м2 

Укупна површина: 21,89 m2,  
 

3) У Надаљу:  
 

Жардињере код споменика Момчилу Тапавици, код Светосавског дома  
- Број жардињера:10 комада,  

Укупна површина: 2,64 m2,  
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Саксије пречника 25 цм на канделабрима у улици Светог Саве 
- Број саксија: 12 комада 

б) Садња, окопавање и заливање, прехрањивање цвећа и одржавање зеленила на јавним површинама: 
 
У Србобрану 

 Окопавање, ручно уклањање траве на цветним површинама и садња цвећа на земљаним површинама 
Трга слободе (парк) – укупна површина 140 м2 

 Орезивање и окопавање живе ограде у укупној дужини од 1.600 дужних метара, по потреби садња и 
допунаживе ограде на јавним површинама у улици Светог Саве, уз Спортску халу и Гимназију на Тргу 
професора Миливоја Туторова, на Тргу Слободе(парк), код Католичке цркве, код Хотела „Елан“ - утовар 
и одвоз биљних остатака на депонију удаљену до 10,50км. 

 Орезивање, копање шибља ( улица Карађорђева)  
 орезивање садница  кугластог бакрема и шибља око стабала – укупно 141 комад ( улице Јована 

Јовановића Змаја -100 комада, Доситејева - 12 комада и Карађорђева - 29 комада ) 
 
и други послови сличне природе. 

 
Време, динамика односно период обављања радова по локацијама 
 

Одржавање  јавних зелених површина врши се током читаве године у зависности од периода вегетације и 
врсте радова на одржавању јавних зелених површина 

Број заливања и окопавања, орезивања, садња допуне живе ограде прехрањивања и третирања заштитним 
средствима врши се у зависности од потребе и временских услова. 

Надлежно одељење Општинске управе Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених 
послова. 

Одржавање дрвећа орезивање, вађење  дрвећа вршиће се по потреби.  
 

За Машинско кошење јавних зелених површина у Србобрану предвиђене су следеће површине: 
 
парк на Тргу Слободе 5.688м2 
површине уз халу спортова, Гимназија  

7621м2 
површине уз мост, испред хале и хотела (десна страна моста) 

површине уз канал од моста до пијаце 3.050м2 
површине око жутог бунара до Поште 370м2 
 површине око Католичке цркве 2.310м2 
Све травне површине око спортских терена на Рекавици 9.224м2 
Зелене површине поред дрвореда у улици Свети Сава  2410 м2 

Површина испред објекта у улици Карађорђева број 19  50м2 

Зелене површине поред дрвореда на Тргу Републике 283 м2 
Укупно (са површинама жардињера) 23.323 м2 

   
Поред ових површина машински се косе путни појасеви у улици 19. октобра, Новосадски пут од бензинске 

пумпе до моста, Туријски пут од моста до Семенарства и путни појас од завршетка улице Милоша Обилића у 
Србобрану до уласка у Турију („Кувајт“), улица Бранислава Нушића итд. 
 
За ручно или машинско  кошење у Србобранупредвиђене су следеће површине: 

 површине уз мост и банкине на Рекавици  
 Каналска улица и део уз канал ДТД  
 околина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице и Калварије  
 појас иза Кланице и део до зграде Циглане  
 површине од моста на каналу ДТД и део пута до пруге  
 одржавати појас уз стазу уз канал од моста до Жаба бара  
 одржавати појас иза Жаба бара и Фудбалског стадиона  
 појас уз пут за Вашариште  
 одржавати зеленило на раскрсницама да буду прегледне  
 одржавање површине испред касарне   
 одржавање површине између спортске сале, кошаркашког терена и хотела „Елан“  

 
За машинско кошење у Турији предвиђене су следеће површине: 

 бивша стара кафана у центру 600м2 
 травната површина на спортском у центру Турије 1300 м2 

 
За машинско кошење у Надаљу предвиђене су следеће површине: 
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 парк код Месне заједнице 
 парк код поште 
 парк код Дома здравља 
 парк код цркве 

 
Укупна површина за кошење 4530м2 
Надлежно одељење Општинске управе  Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених 
послова, зависно од вегетације.  
Машинско кошење се врши  по потреби када је трава виша од 5 цм , а ручно до два пута месечно. 
 
Јавне зелене површине које се издају за сенокос у општини Србобран  

 Путни појас са обе стране Сегединског пута /почетак је иза салаша Дебељачки/ 
 Сексерова ћуприја /Беглучка страна/ 
 Сексерова ћуприја /Тукљанска страна/ 
 крај Барањске улице до мостића на Криваји 
 десна страна  од улице Барањска од мостића на Криваји до улице Поповача Венац 
 канал од улице 19 октобар до улице Србобрански Шанац  и десне стране од моста на Криваји до Иђошке 

улице 
 улица Туријска од асвалтног пута до жичане ограде расадника и појас од асвалтног пута према Турији до 

ограде расадника 
 десна страна Туријски пут од улице Јованов Тодора до Виталовог складишта 
 лева страна ул.Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од почетка улице завршно са бр.10 у 

истој улици 
 лева и десна страна Пролетерске улице од силоса до улице Ђорђа Зличића 
 лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терна од бр.16 до пруге 
 Фрушкогорска улица од моста на Криваји до улице Петефи Шандора и реке Криваје 
 обала канала ограничена улицама Неретљанска до  Ратарске улице 
 обала канала од Жаба бара до завршетка фудбалског стадиона 
 лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од. бр.10 до бр.16 у тој улици 
 Туријски пут од моста до Авалске улице, омеђен регионалним путем и десне стране Туријске улице 
 oколина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице  и Калварија  
 појас иза Кланице и део до зграде Цигљане 
 камп на Вашаришту 
 шумица на Вашаришту-спортски терени до фудбалског игралишта 
 угао улице Рибарске и Поповача венац   
 појас иза велике пијаце улица  Доситејева 

 
Део jавних зелених површине у општини Србобран  се издају за сенокос, на основу  огласа за давање на 
привремено коришћење земљишта у сврху сенокоса,  у периоду вегетације од априла до октобра. Обавезе 
закупца регулисане су уговором који се закључује између закупца и надлежног одељења Општинске управе  
Србобран. 
-део парцеле број 12/1 у Србобрану  

 
Члан 4.  

Планирана средства за реализацију овог програма обезбеђују се из средстава која су предвиђена у буџету 
Општине Србобран за 2019. годину 

Средства планирана буџетом Општине Србобран за 2019. годину, за  реализацију овог програма  износе 
укупно 12.500.000,00 динара 

Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање јавних зелених површина. 
Цена одржавања јавних зелених површина утврђена је Одлуком Надзорног одбора на ЈКП „Градитељ“ 

Србобран  број 773/2017-1.2 од 21.06.2017 године у износу од 4,12 дин/м2, на коју је Решењем Општинског 
већа општине Србобран број 38-36/2017-III oд 13.07.2017годинедата сагласност на цену одржавања јавних 
зелених површина. 

 
Члан 5. 

Надзор над извршењем Програма врши  надлежно одељење Општинске управе  Србобран . Овлашћено 
лице надлежног одељења Општинске управе  Србобран има обавезу да свакодневно сат времена пре краја 
радног времена обиђе све локације које су предвиђене Програмом. Дневник услуга се води свакодневно, а 
оверава једном недељно од стране овлашћеног лица надлежног одељења Општинске управе  Србобран.На 
основу Дневника услуга, на крају сваког месеца се  врши фактурисање и плаћање услуга. 

 
Члан 6.  

ЈКП „Градитељ“ је дужно да у току радног времена надлежног одељења Општинске управе  Србобран . 
обезбеди контакт, а по потреби и присуство једног лица који ће бити задужено за организацију посла и 
координацију са овлашћеним лицем надлежног одељења Општинске управе  Србобрану процесу организације и 
контроле извршених послова. 
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 Надлежно одељење Општинске управе  Србобранће именовати лице одговорно за издавање налога и 
координацију послова и контролу квалитета извршених услуга. 

Општинска управе  Србобран, као наручиоца услуга има право да од ЈКП ''Градитељ'' Србобран, као 
пружаоца услуге наплати уговорну казну у случају да Пружалац услуге неуредно испуњава следеће обавезе: 

 ако не врши услугу у складу са, Програмом, стандардима и нормативима који се примењују за ову област 
и не поступи по рекламацији наручиоца,  

 ако не предузима мере из области заштите и безбедности на раду за раднике који су ангажовани за 
вршење услуге,  

 ако не поштује радно време утврђено одредбамаовог Програма осим уколико је радно време другачије 
одређено на захтев Наручиоца.  

 
Уговорна казна ће се уредити у складу са одредбама Закона о облигационим односима.  
Умањење уговореног износа по одредбама претходног става овог члана не може прећи износ предвиђен 

одредбама Закона о облигационим односима.  
 

Члан 7. 
Неопходна средства и опрему за вршење услуга из овог програма обезбеђује 

ЈКП''Градитељ''Србобран.Набавка средстава и опреме за вршење услуга урачунати су у цену вршења услуга.  
Наручилац обезбеђује коришћење електричних инсталација и коришћење прикључака за воду. 

Члан 8. 
Ближи услови за обављање услуга из овог програма, утврђују се уговором који се закључује између 

Општинске управе  Србобран ,као наручиоца услуга и ЈКП ''Градитељ'' Србобран, као пружаоца услуга.Предлог 
уговора утврђује надлежно одељење Општинске управе  Србобран 

Надлежно одељење Општинске управе  Србобран је дужно да до 31.01. поднесе извештај Општинском 
већу о реализацији Програма у претходној години. 

 
Члан 9. 

Овај Програм се има објавити у “Службеном листу општине Србобран” 
 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-6-8/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 
 
9. 

 На основу члана 26 став 1 тачка 3. и члана 27 став 9 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 
72/2011, 88/2013, 105/201,104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 244 став 3 Закона о 
полицији („Службени гласник РС“ бр. 6/2016 и 24/2018 и 87/2018), члана 59 Статута Општине Србобран 
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2017- пречишћен текст), члана 3 став 1 тачка 9 Одлуке о 
одређивању органа општине Србобран надлежних за одлучивање и предлагање аката о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 8/2015 и 
12/2016), члана 2 и 38 Одлуке о Општинском већу („Службени лист општине Србобран“ бр. 10/2008 и 10/2017) 
и члана 66 став 1 Пословника Општинског већа општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 
2/2009, 11/2017 и 26/2017) Општинско веће на 61. седници одржаној  25.01.2019. године донело је   

 
ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ  ПРАВА СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ -ЗИМСКИХ 

ЈАКНИ БЕЗ НАКНАДЕ, РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ-МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА- ПОЛИЦИЈСКОЈ 
УПРАВИ  НОВИ САД-ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ СРБОБРАН 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком Општинско веће преноси право јавне својине на покретним стварима- зимским јакнама у 
јавној својини општине Србобран, без накнаде, другом носиоцу јавне својине Републици Србији–Министарству 
унутрашњих послова–Полицијској управи Нови Сад-Полицијској станици Србобран и то:  
- 8 комада зимских јакни које морају одговарати захтеваном квалитету  за потребе МУП-а, Полицијске 
управе у Новом Саду-Полицијској станици  Србобран,чија је набавна вредност са ПДВ 150.864,00 динара. 

 
Члан 2. 

 Пренос права јавне својине на покретним стварима-зимским јакнама у јавној својини општине Србобран, 
без накнаде Полицијској станици Србобран, у циљу је побољшања услова рада Полицијске станице Србобран. 
 

Члан 3. 
 На основу ове Одлуке и у складу са њом између општине Србобран и Републике Србије-Министарства 
унутрашњих послова–Полицијске управе Нови Сад-Полицијске станице Србобран закључиће се уговор о преносу 
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права јавне својине на покретној ствари из члана 1. ове Одлуке којим ће се регулисати права и обавезе 
уговорних страна. 
 Уговор из става 1. овог члана у име општине Србобран закључиће председник општине Србобран уз 
претходно прибављеног мишљења Правобранилаштва општине Србобран.  

 
Члан 4. 

Одлуку доставити Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи у Новом Саду и Полицијској 
станици у Србобрану. 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“. 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-6-12/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 
 

10. 
На основу члана 26 став 1 тачка 3. и члана 27 став 9 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 

72/2011, 88/2013, 105/201,104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 244 став 3 Закона о 
полицији („Службени гласник РС“ бр. 6/2016 и 24/2018 и 87/2018), члана 59 Статута Општине Србобран 
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2017- пречишћен текст), члана 3 став 1 тачка 11  Одлуке о 
одређивању органа општине Србобран надлежних за одлучивање и предлагање аката о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 8/2015 и 
12/2016), члана 2 и 38 Одлуке о Општинском већу („Службени лист општине Србобран“ бр. 10/2008 и 10/2017) 
и члана 66 став 1 Пословника Општинског већа општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 
2/2009, 11/2017 и 26/2017) Општинско веће на 61. седници одржаној  25.01.2019. године донело је   
 

ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ –ВОЗИЛУ БЕЗ 
НАКНАДЕ, РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ- МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА- ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ  

НОВИ САД-ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ СРБОБРАН 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком Општинско веће преноси право јавне својине на покретној ствари-возилу у јавној својини 
општине Србобран, без накнаде, другом носиоцу јавне својине Републици Србији – Министарству унутрашњих 
послова – Полицијској управи Нови Сад-Полицијској станици Србобран. 
 

Члан 2. 
 Преноси се право јавне својини општине Србобран, без накнаде Републици Србији- Министарству 
унутрашњих послова – Полицијској управи Нови Сад-Полицијској станици Србобра,  путничког возила и то: 
-Путничко возило марке Peugeot 2008 1.6 HDI, CUBHY6, број шасије VF3CUBHY6GY115453, година производње 
2016, боја: бела, број мотора BH0210JBHAPSA317159, снага мотора Кw:73, запремина мотора ccm:1560, број 
путничких места:5, маса празног возила:1235 kg. 
 Вредност путничког возила из става 1 овог члана износи 983.000,00 динара без ПДВ, а  вредност возила 
са ПДВ износи 1.179 600,00 динара. 

Члан 3. 
 На основу ове Одлуке и у складу са њом између општине Србобран и Републике Србије-Министарства 
унутрашњих послова – Полицијске управе Нови Сад - Полицијске станице Србобран закључиће се уговор о 
преносу права јавне својине на покретној ствари из члана 2. ове Одлуке којим ће се регулисати права и обавезе 
уговорних страна. 
 Уговор из става 1. овог члана у име општине Србобран закључиће председник општине Србобран уз 
претходно прибављеног мишљења Правобранилаштва општине Србобран.  

 
Члан 4. 

 Општина Србобран, односно Одељење за привреду, буџет и финансије ће након ступања на снагу ове 
Одлуке искњижити из своје књиговодствене евиденције покретну ствар у јавној својини из члана 2. ове Одлуке 
и доставити сву пратећу документацију у вези исте Министарству унутрашњих послова-Полицијској управи Нови 
Сад-Полицијској станици Србобран. 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“. 
 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-6-13/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
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11. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 

129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 59. Статута Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском 
већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског 
већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017), Општинско веће на 61. 
седници одржаној 25.01.2019. године донело је 
 

ПРАВИЛНИК 
O ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКАО НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА OПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА РАДА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕИ 

ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА 
 

Члан 1 
У Правилнику о начину, поступку и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета 

општине Србобран за реализацију програма рада и пројеката удружења у области социјалне и здравствене 
заштите и осталих удружења (“Службени лист општине Србобран” број 21/2014 и 7/2015), у даљем тексту: 
Правилник, мења се став 2. члана 2. Правилника, тако да сад гласи:„Под осталим удружењима, у смислу овог 
Правилника, сматрају се удружења која су основана за остваривање циљева у следећим областима: 

- борачко - инвалидска заштита, 
- заштита животиња, 
- подстицање и развој занатства, старих и ретких заната, 
- заштита потрошача, 
- заштита и промовисање људских и мањинских права, 
- хуманитарни рад, 
- омладински активизам, 
- друштвена брига о деци, 
- помоћ старима, 
- образовање, 
- друге, ванпривредне области које се не могу сврстати у област спорта, културе, туризма и ловног 

туризма.“. 
 

Члан 2 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Општине Србобран". 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-6-15/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 

12. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 129/2007, 

83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“ бр. 11/2017- пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о општинском већу  („Службени лист 
Општине Србобран“ бр. 10/2008 и 10/2017), члана 5. став 2 Одлуке о привременом постављању монтажних 
објеката на јавним површинама  („Службени лист Општине Србобран“ бр. 11/2017 и 26/2018 ) и члана 66. став 
1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 2/2009, 11/2017 и 
26/2017) Општинско веће на 61. седници, одржаној дана 25.01.2019. године , доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ  
о измени 

Елабората о ближим условима и одређивању локација  за привремено постављање киоска, 
монтажних објеката и пултова за продају и излагање на јавним површинама у општини Србобран 

 
I 

   Елаборат о ближим условима и одређивању локација за привремено постављање киоска, монтажних 
објеката и пултова за продају и излагање на јавним површинама у општини Србобран број Е-2663 који је 
израдио ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, на који је дата сагласност Општинског већа Решењем број 
06-74-11/2018-III од 06.08.2018. године и који је објављен у Службеном листу општине Србобран број 16/2018 
мења се тако што се у делу „2.1. КИОСЦИ И МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ“ мења став 1 и сада гласи:  
„ киосци и монтажни објекти представљају затворени привремени објекат површине до 10,50м2 .“ 

 
II 
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  Oво Решење о измени Елабората о ближим условима и одређивању локација за привремено постављање 
киоска, монтажних објеката и пултова за продају и излагање на јавним површинама у општини Србобран има се 
објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-6-16/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 

13. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/2007, 83/2014 - др.закон,  101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 3 тачка 12 Одлуке о одређивању 
надлежних органа за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Србобран (“Службени лист Општине Србобран” бр. 8/2015 и 12/2016) члана 59. Статута Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о 
Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. 
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009, 11/2017 и 
26/2017), Општинско веће на 61.седници, одржаној 25.01.2019. године, донело је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОТКУПНЕ ЦЕНЕ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

СРБОБРАН  
 
I 

У Комисију за утврђивање откупне цене стана у јавној својини општине Србобран, именују се и то: 
 
 

Р.бр. Презиме и име функција 
1. Митровић Славица  председник 
2. Грујић Персида члан 
3. Безег Ержика члан 

 
II 

Задатак Комисије да утврди откупну цену стана по захтевима за откуп стана у јавној  својини општине 
Србобран у складу са Упутвом о начину утвђивања откупне цене стана  („Службени гласник РС“ бр.52/92, 80/92 
и 50/94). 

Комисија је дужна да о свакој процени откупне цене стана  састави писмени извештај и исти достави 
Општинској управи Србобран, Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине. 

III 
Ово Решење  сгупа на снагу даном доношења  и има се објавити у „Службеном листу Општине 

Србобран“. 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-6-17/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
14. 

На основу члана 2. став 1 тачка 14 и члана 4 став 3 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник 
Републике Србије“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 11 Одлуке о обављању зоохигијене („Сл.лист 
Општине Србобран“ бр.17/2018 и  19/2018-исправка) члана 2 став 1 тачка 19 Одлуке о Општинском већу 
(„Службени лист Општине Србобран“ бр.10/2008 и 10/2017 ) и члана 66. став 1 Пословника Општинског 
већа („Службени лист општине Србобран“ бр.2/2009, 11/2017 и 26/2017) Општинско веће на 61. седници, 
одржаној дана 25.01.2019.године, размотрило је Програм обављања делатности  зоохигијене за 2019. 
годину ЈКП „Градитељ” Србобран  и тим поводом донело следеће 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању  сагласности на   

Програм  обављања делатности  зоохигијене за 2019. годину 
 
I 

           Даје се сагласност на Програм обављања делатности зоохигијене  за  2019. године бр.98/2019-1/1 
од 24.01.2019. године. 
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II 
           Oво Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине 

Србобран“. 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-6-28/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
15. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине Србобран, на 61.  седници, одржаној 
25.01.2019. године, д о н о с и 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   E 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   2019. годину (»Службени лист општине 

Србобран», број: 26/18), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, позиција 
50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – Средства 
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 1.152.000,00 динара (Словима: 
милионстопедесетдвехиљададинара и 00/100) за „ Санацију и реконструкцију капела у Турији и Надаљу са 
ПДВ-ом“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру  Раздела V - Општинска Управа, функција 630 – 
Водоснабдевање из буџета, позиција 81/7, програмска класификација 1102, економска класификација 451- 
капиталне субвенције јавном нефинансијском предузећу у износу од 1.152.000,00 динара . 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије    Општине Србобран. 
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-1/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 

16. 
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине Србобран, на 61.  седници, одржаној 
25.01.2019. године, д о н о с и 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   2019. годину (»Службени лист општине 

Србобран», број: 26/18), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, позиција 
50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – Средства 
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 500.000,00 динара (Словима: 
петстохиљададинара и 00/100) за „ набавку кућице за портира“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру  Раздела V- Општинска Управа, функција 130 – 
државни органи из буџета, позиција 45/29, програмска класификација 0602, економска класификација 511- 
набавка  кућице  за портира у износу од 500.000,00 динара . 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије    Општине Србобран. 
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 

 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-36/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 25.01.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
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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: Данка Васиљевић 
www.srbobran.rs 

Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши  
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4 

 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

6 
Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за 
изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања 
услова живота општине Србобран за 2019.годину 

5 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

7 
Програм одржавања чистоће на јавним површинама у општини Србобран за 2019. 
годину 

6 

8 
Програм одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за 
2019. годину 

11 

9 
Одлука о преносу права својине општине Србобран на покретној ствари – зимских 
јакни без накнаде, Републици Србији  

15 

10 
Одлука о преносу права својине општине Србобран на покретној ствари – возилу  
без накнаде, Републици Србији  

16 

11 

Правилник о другим изменама и допунама Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине 
Србобран за реализацију Програма рада и пројеката удружења у области 
социјалне и здравствене заштите и осталих удружења 

17 

12 
Решење о измени Елабората о ближим условима и одређивању локација за 
привремено постављање кисока, монтажних објеката и пултова за продају и 
излагање на јавним површинама у општини Србобран 

17 

13 
Решење о образовању Комисије за утврђивање откупне цене стана у јавној 
својини општине Србобран 

18 

14 РЕШЕЊЕ о давању  сагласности на  Програм  обављања делатности  зоохигијене за 
2019. годину 

18 

15 Решење о употреби текуће буџетске резерве 19 

16 Решење о употреби текуће буџетске резерве 19 






