СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
____________________________________________________________________________________
Година XL
_________Србобран, 07.03.2017.
____
_____
__Брoj: 3.
_________________________________“Излази по потреби“__________________________________
54.
На основу члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 103. став 2. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 5. седници
одржаној 24.11.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН, Република Србија И ГРАДА МИШКИН,
Јарославска област, Руска федерација
I
У циљу развијања традиционално добрих односа између српског и руског народа и унапређивања
сарадње и размене искустава успостављају сарадњу Општина Србобран и Град Мишкин.
II
Овлашћује се председник Општине Србобран, Нешко Честић, да у име Општине Србобран потпише
Протокол о успостављању сарадње са представником Града Мишкин.
III
Општина Србобран и Град Мишкин ће сарађивати на пољу културе, туризма, спорта, економије за које
оцене да су битне за оба учесника, у оквиру које ће:
• Унапређивати и потпомагати реализовање контаката разних организација, редовно одржавати контакте,
приликом чега је улога цивилних организација, актера економског живота, културних установа, познатих
ствараоца, младих талената од изузетног значаја;
• У интересу међусобнох упознавања обичаја на значајним културнополитичким догађајима заступаће своја
насеља, омогућиће представљање својих истакнутих уметника, културно уметничких друштава;
• Помагаће развој туризма и спортског живота;
• Успостављаће привредно економску сардању, организовати размену економских и привредних искустава,
организовати изложбе, конференције и сусрете предузетника, чиме се се помагати сарадња актера економског
живота.
IV
Средства за финансирање сарадње се обезебђују у буџету Општине Србобран.
V
Одлуку доставити Влади Републике Србије на сагласност.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана оа дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“, а
објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран по добијеној сагласности Владе Републике Србије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 337-14/2016-I
Дана: 24.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

Влада Републике Србије је својим Решењем 02 број 016-1687/2017 од 03. марта 2017. године, које је обвајљено у
„Службеном гласнику Републике Србје“, број 17/2017 од 06.03.2017. године, дала сагласност на Одлуку о
успостављању сарадње између Општине Србобран, Република Србија и града Мишкин, Јарославска област, Руска
федерација, коју је донела Скупштина Општине Србобран на седници одржаној 24. новембра 2016. године.

55.
На основу члана 2. став 1. тачка 12) Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 22. Одлуке о комуналном реду („Службени лист Опшине Србобран”,
број 12/2014, 14/2015 и 19/2016 - друга Одлука), члана 7. Одлуке о одржавању јавних зелених површина
(„Службени лист Општине Србобран“, број 8/2015, 19/2016 - друга Одлука и 2/2017), 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.
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Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009), Општинско
веће на 22. седници одржаној 07.03.2017. године, доноси
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВР ШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
Tачка 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.
Тачка 2.
Уређење јавних зелених површина обухвата планирање, подизање и одржавање истих.
Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:
• подизање травних површина од одговрајућих смеша трава за дате услове, одржавање висине траве од 3-5 цм
(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,
• прехрањивање, 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.
Tачка 3.
Локације на подручју општине на којима се врши одржавање јавних зелених површина које су
предвиђене за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију
Време, врста послова и динамика односно период обављања радова по локацијама
Одржавања и уређење јавних зелених површина у општини Србобран чине следећи послови:
Р. бр
1

Опис

m2

3
4
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

2

10
11
12
13
14
15
16

припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа у жардињерама
припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа у парку (земљана

јединица мере

чишћење и
чишћење и
површина)
сејање или
сејање или

садња сезонског цвећа у жардињерама
садња сезонског цвећа у парку (земљана површина)

утовар и одвоз биљних остатака на депонију
садња- допуна живе ограде
прехрањивање и третирање заштитним средствима
садња сезонског цвећа у саксије пречника 25 цм
окопавање садног материјала на расаднику
ручно уклањање траве на цветним површинама
ручно кошење траве на јавним површинама

а) Садња, окопавање и заливање, прехрањивање цвећа у жардињерама и саксијама:
1) У Србобрану: Жардињере у улицама:
- Светог Саве:
- 2 комада фи 65 цм испред библиотеке површине 0,33м2/ком – укупно 0,66 м2

m2
m2
m2

m1
m3
m1
m2
ком.
по радном часу
m2
по радном часу
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- 4 комада 30*90 цм испред поште површине 0,27м2/ком – укупно 1,08м2
- 2 комада фи 75 цм испред центра за социјални рад површине 0,44м2/ком – укупно 0,88м2
- Тргу Миливоја Туторова:
- 3 комада шестоугаоних површине 0,36м2/ком – укупно 1,08 м2
- 8 комада 30*90 цм површине 0,27м2/ком – укупно 2,16 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
- у кругу аутобуске станице, 13 комада 30*90 цм, 0,27м2/ком – укупно 3,51 м2
и 2 комада 40*140 цм, 0,56 м2/ком – укупно 1,12 м2
-Трг Републике:
- 18 комада фи 75 цм према улици Светог Саве површине 0,44м2/ком – укупно
7,92м2
- 15 комада 30*65цм према улица Ј.Ј. Змај површине 0,20м2/ком - укупно 3,00м2
- Бардова: 4 комада 30*65цм површине 0,20м/ком – 0,80м2
- Карађорђева:
- 7 комада 30*65цм према улици Ј.Ј. Змај површине 0,20м2/ком – укупно 1,40м2
- 8 комада Фи 65цм деоница од Ј.Ј. Змај до Светог Саве површине 0,33м2/ком – укупно 2,64 м2
-Трг Слободе: парк – стубне жардињере 4 комада- 4 нивоа (фи 80,фи60,фи40,фи25цм)
0,95м2/комаду – укупно 3,80м2
- Укупан број жардињера: 98 комада,
- Укупно површина: 32,42m2,
Саксије пречника 25цм на канделабрима у улици Карађорђева, на Тргу слободе (парк)
- Број саксија: 67 комада,
Украсна сељачка кола у улици Светог Саве: 1 комад.
2) У Турији: Жардињере испред зграде Месне заједнице и испред ОШ „Петар Драпшин“
- Број жардињера: 8 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,
Саксије пречника 25цм на канделабрима у улици Светог Саве
- Број саксија: 12 комада.
б) Садња, окопавање и заливање, прехрањивање цвећа и одржавање зеленила на јавним површинама:
У Србобрану
- Окопавање, ручно уклањање траве на цветним површинама и садња цвећа на земљаним површинама Трга
слободе (парк) – укупна површина 140 м2
- Орезивање и окопавање живе ограде у укупној дужини од 1.600 дужних метара, по потреби садња и
допуна живе ограде на јавним површинама у улици Светог Саве, уз Спортску халу и Гимназију на Тргу
професора Миливоја Туторова, на Тргу Слободе (парк), код Католичке цркве, код Хотела „Елан“ - утовар и
одвоз биљних остатака на депонију удаљену до 10,50 км.
- Орезивање, копање шибља (улица Карађорђева)
- орезивање садница
кугластог бакрема и шибља око стабала – укупно 141 комад (улице Јована
Јовановића Змаја -100 комада, Доситејева - 12 комада и Карађорђева - 29 комада)
- и други послови сличне природе.
Време, динамика односно период обављања радова по локацијама
Одржавање јавних зелених површина врши се у периоду од априла до краја октобра текуће године.
Број заливања и окопавања, орезивања, садња допуне живе ограде прехрањивања и третирања
заштитним средствима врши се у зависности од потребе и временских услова.
Надлежно одељење општине 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
4.152м2
површине уз халу спортова, Гимназија
2.264м2
површине уз мост, испред хале и хотела (десна страна моста)
2.457м2
површине уз канал од моста до пијаце
1.580м2
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површине око жутог бунара до Поште
површине око Католичке цркве и ОШ „Ј. Ј. Змај“
Све травне површине око спортских терена на Рекавици
Укупно
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548м2
2.497м2
5.000м2
16.041м2

Поред ових површина машински се косе путни појасеви у улици 19. октобра, Новосадски пут од
бензинске пумпе до моста, Туријски пут од моста до Семенарства и путни појас од завршетка улице Милоша
Обилића у Србобрану до уласка у Турију („Кувајт“), улица Бранислава Нушића итд.
За ручно или машинско кошење у Србобрану предвиђене су следеће површине:
површине уз мост и банкине на Рекавици
Каналска улица и део уз канал ДТД
околина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице и Калварије
појас иза Кланице и део до зграде Циглане
површине од моста на каналу ДТД и део пута до пруге
одржавати појас уз стазу уз канал од моста до Жаба бара
одржавати појас иза Жаба бара и Фудбалског стадиона
појас уз пут за Вашариште
одржавати зеленило на раскрсницама да буду прегледне
одржавање површине испред касарне
одржавање површине између спортске сале, кошаркашког терена и хотела „Елан“
За машинско кошење у Турији предвиђене су следеће површине:
- бивша стара карафана у центру 600 м2
- травната површина на спортском у центру Турије 1300 м2
За машинско кошење у Надаљу предвиђене су следеће површине:
- парк код Месне заједнице
- парк код поште
- парк код Дома здравља
- парк код цркве
Укупна површина за кошење 4530м2
Надлежно одељење општине Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених послова,
зависно од вегетације.
Машинско кошење се врши 1 недељно, 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, без надокнаде у периоду вегетације од априла до октобра.
Обавезе закупца регулисане су уговором који се закључује између закупца и надлежног одељења општине
Србобран.
Tачка 4.
Планирана средства за реализацију овог програма обезбеђују се из средстава која су предвиђена у
буџету Општине Србобран за 2017. годину.
Потребна средства према важећим ценама износе укупно 4.500.000,00 динара.
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Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање јавних зелених површина.
Цена одржавања јавних зелених површина утврђена је одлуком Надзорног одбора на ЈКП „Градитељ“
Србобран бр.1131/2014 -2.3.3 од 10.11.2014 у износу од 3,82 дин/м2 на коју је Решењем Општинског већа
општине Србобран број 352-455/2014-III од 11.12.2014 дата сагласност на цену одржавања јавних зелених
површина за 2014/2015 годину.
Tачка 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.
Тачка 6.
ЈКП „Градитељ“ је дужно да у току радног времена надлежног одељења Општинске управе Србобран
обезбеди контакт, а по потреби и присуство једног лица који ће бити задужено за организацију посла и
координацију са овлашћеним лицем надлежног одељења Општинске управе Србобрану процесу организације и
контроле извршених послова.
Надлежно одељење Општинске управе Србобран ће именовати лице одговорно за издавање налога и
координацију послова и контролу квалитета извршених услуга.
Општина 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 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.
Tачка 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.
Tачка 8.
Ближи услови за обављање услуга из овог програма, утврђују се уговором који се закључује између
Општине 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.
Тачка 9.
Овај Програм се има објавити у „Службеном листу Општине Србобран”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 352-12/2017-III
Дана: 07.03.2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазар Крајиновић, с.р.

56.
На основу члана 4. став 3 и члана 13. став 1. и став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 3, 4. и 6. Одлуке о одржавању чистоће у
насељима и одржавању депоније („Службени лист Општине Србобран“, број 14/2015, 19/2016 - друга Одлука и
2/2017), члана 3. Одлуке о комуналном реду („Службени лист Општине Србобран“, број 12/2014, 14/2015 и
19/2016 друга Одлука), 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), Општинско веће на 22. седници одржаној 07.03.2017. године, доноси
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2017 ГОДИНУ
(ужи центар Србобран, Турија ,Надаљ)
Tачка 1.
Програм Одржавање чистоће на јавним површинама у Општини Србобран за 2017 годину (ужи центар
Србобран, Турија, Надаљ) бр. 620/2016 од 23.11.2016. године, који је усвојен од стране Надзорног одбор ЈП
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„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ на седници дана 23.11.2016. године (Одлука број
620/2016 од 23.11.2016. године на који је Општинско веће Општине Србобран дало сагласност број 06-1259/2016-III од 27.12.2016.године) („Службени лист Општине Србобран“, број 21/2016) се мења тако што се
тачка 4. мења и сада гласи:
Ручно чишћење на јавним површинама у насељеном месту Србобран са одношењем смећа на градску депонију
врши се:
I
* пет пута недељно чисте се следеће јавне површине:
површина
1. - Тротоар испред СО Србобран-Трг Слободе бр. 2-6
420 м²
-Приступни пут на Тргу Слободе (парк)
930 м²
2. Улица Јована Јовановића Змаја лева и десна страна улице и коловоз
6743 м²
3. Жути бунар са паркингом
600 м²
4.Трг републике
2520м2
УКУПНА ПОВРШИНА:
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,72 дин/м2,без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (чишћење 5пута недељно ):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):
II
* два пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. асфалтиране стазе у парку на Тргу Слободе:
парцела бр. 5019 к.о.Србобран
2. тротоар у улици Доситеја Обрадовића од броја 2. до улице Јована Јовановића Змаја ( лева и десна
страна )
1. Тротоар у улици Светог Саве (обе стране) од моста до Карађорђеве улице:
лева страна улице
десна страна улице
3. Трг код Католичке цркве
- плато испред Католичке цркве
- стаза иза Католичке цркве ( у улици Петра Драпшина)
- стаза испред Католичке цркве до пешачког прелаза у улици Петра Драпшина
УКУПНА ПОВРШИНА:
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (072 дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(2 пута недељно):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):

11213м2
8.073,36
40.366,80
2.099.073,60

површина
2450 м²
180 м²
955 м²
1893 м²
300 м²
100 м²
240 м²
6118м2
4.404,96
8.809,92
458.115,84

III
* једном недељно чисте се следеће јавне површине:

површина

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

800 м²
800 м²

4.Два степеништа на мосту прео Канала ДТД

100 м2

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

903 м²

250 м²

2853 м²
2.054,16
106.816,32

Ручно чишћење на јавним површинама у насељеним местима са одношењем смећа на градску депонију
врши се у:
Турија
* три пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. Стазе у спортском игралишту
.2. -прилазне стазе и плато угао улица Јована Поповића и Светог Саве у површини од 346 м2
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(0,72дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (три пута недељно):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):

површина
230 м²
346 м2
576 м²
414,72
1.244,16
64.696,32

Надаљ
* три пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. Парк код зграде Месне заједнице и стаза поред парка

површина
234 м²
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2. Парк код поште

245 м²

3. Парк код Дома здравља
4. Парк код цркве
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,72 дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(три пута недељно):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):

290 м²
378м2
1147 м²
825,84
2.477,52
128.831,04

А/ СРБОБРАН (укупно):
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:

20184 м2
2.664.005,76

Б/ ТУРИЈА (укупно):
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:

576 м2
64.696,32

Ц/ НАДАЉ (укупно):
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:

1147 м2
128.831,04

УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:

21907 м2
2.857.533,12 без ПДВ-а; ПДВ 20% 285.753,31; 3.143.286,43 са
ПДВ-ом

Тачка 2.
Тачка 7. став 2. Програма се мења и сада гласи:
“Потребна средства према важећим ценама износе укупно 2.857.533,12 динара без ПДВа, 3.143.286,43
динара са ПДВ.”
Тачка 3.
Овај Програм се има објавити у „Службеном листу Општине Србобран”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 352-39/2017-III
Дана: 07.03.2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазар Крајиновић, с.р.

57.
На основу члана 68. став 1. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник
Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и
14/2016), члана 6. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист Општине
Србобран“, број 8/2012, 10/2013 и 14/2013), члана 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне
средине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 1/2010), члана 2. и 38. Одлуке о
Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника
Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009), уз Сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-00277/2017-09 од 07.02.2017. године,
Општинско веће Општине Србобран, на 22. седници, одржаној дана 07.03.2017. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се
током 2017. године планирају у области заштите и унапређења животне средине на територији општине
Србобран.
За реализацију програма коришћења средстава буџетског фонда планирају се средства у износу:
1. Приходи од накнаде за заштиту и унапређење животне средине .................................. 8.300.000,00 динара
2. Средства пренета из предходне године – из 2016. године ............................................ 2.001.882,32 динара
укупно: 10.301.882,32 динара
Средства се дефинишу Одлуком о буџету општине Србобран - заштита животне средине.
II
Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији општине
Србобран: .................................................................................................................... 541.882,32 динара
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У току 2017. године планира се праћење стања животне средине у складу са чланом 87. Закона о
заштити животне средине („Службени гланик Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и посебним законима и то:
- квалитета ваздуха;
- праћење концентрације полена алергених биљака (амброзије);
- нивоа комуналне буке у насељима и дуж главних саобраћајница;
- квалитета земљишта;
- испитивање (мерење) нивоа нејонизујућег зрачења од извора посебног интереса;
- мерења у ванредним ситуацијама изазваним хемијским удесом.
За реализацију наведених програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама, након спроведеног одговарајућег поступка.
2. Подстицајне, превентивне и санационе Програме и Пројекте: .........................7.200.000,00 динара
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе на:
• пројекте унапређења зеленила на територи општине Србобран;
• пројекте пошумљавања и нега засада на територији општине Србобран;
• релизацију пограма озелењавања школских дворишта и слободних јавних површина у оквиру свих месних
заједница општине, у саради са надлежним институцијама;
• пројекте уклањања дивљих депонија;
• пројекте санације постојећих сметлишта комуналног отпада;
• програме сузбијања амброзије и осталих алергених биљака на територији општине Србобран;
• програме уништавања штетних инсеката;
• мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама, као и остале подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
За реализацију наведених програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама, након спроведеног одговарајућег поступка. Ови програми и пројекти биће
реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у
сарадњи са другим институцијама са територије општине Србобран.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине, а
на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са територије општине Србобран као и
предлога надлежног одељења Општинске управе општине Србобран, или налогу Општинског већа Општине
Србобран; као и Штаба за ванредне ситуације Општине Србобран.
3. Програми или Пројекти заштите и развоја заштићених природних добара: ..... 260.000,00 динара
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на територији
општине Србобран на начин који ће омогућити њихово очување.
У 2017. години планирају се програми или пројекти заштите и развоја природних добара, спровођење
активности ради старања и управљања заштићеним прородним добрима, сарадња са релевантним и
заинтересованим органима и организацијама, у смислу промоције и унапређења заштићених подручја.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине, а
на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са територије општине Србобран као и
предлога надлежног одељења Општинске управе општине Србобран, као и Савета за Парк придоре “Бељанска
бара”.
4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине:
.......................................................................................................................................200.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине,
Општинска управа општине Србобран, надлежно Одељење за урбанизам стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине ће, самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, курсевима, манифестацијама из области заштите и
унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја као што су:
• дан планете Земље;
• светски дан заштите животне средине;
• сајмови заштите животне средине;
• дан Паркова природе;
• сајам здраве хране;
• фестивали и манифестације које промовишу заштиту животне средине;
• организовање едукативних еколошких програма за децу школског и предшколског узраста кроз еколошке
школе и кампове;
• други значајни датуми и догађаји, а према поднетим захтевима / предлозима за реализацију одрежених
активности које промовиђу заштиту животне средине.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине, а
на основу поднетих захтева надлежних предузећа и институција са територије општине Србобран као и
предлога надлежног одељења Општинске управе општине Србобран.
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5. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине:
.......................................................................................................................................100.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне
средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају заштите животне средине, у току 2017.
године наставиће се иновирањем интернет портала Општине Србобран, у смислу објављивања вести и
обавештења Одељења за урбанизам, комуналано стамбене послове и заштиту животне средине. Истовремено ће
се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања; када се за
истим укаже потреба у току године.
6. Финансирање програма и пројеката за заштиту животне средине: ................2.000.000,00 динара
Програми и пројекти за удружења грађана ће се реализовати на основу основу објављеног конкурса. О
избору пројеката који ће бити финансирани из буџетског фонда одлуку доноси Председник општине, на предлог
Комисије за преглед пројеката приспелих на јавном конкурсу за финансирање удружења на територији општине
Србобран из области заштите животне средине.
У оквиру ових средстава, може се предвиђати и финансирање пројеката на којима је носилац или
партнер Општина Србобран, а односе се на систем заштите животне средине, који се могу реализовати у 2017.
години.
III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од
прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине
(„Службени лист Општине Србобран“, број 8/2012, 10/2013 и 14/2013), и у складу са Одлуком о буџету Општине
Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016 и 2/2017) и приливом наменских
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гланик Републике Србије“,
број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу, председник Општине Србобран утврђује
приоритетне активности, на предлог надлежног Одељења.
V
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних
програма и пројеката спроводи надлежно одељење општинске управе Србобран.
Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Србобран, пре усвајања
Програма за наредну годину.
VI
Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-29-8/2017-III
Дана: 07.03.2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазар Крајиновић, с.р.

58.
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја („Службени гласник Републике Србије“, број
41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон и 9/2016-Одлука УС), 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 Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009), Општинско веће на 22.
седници одржаној 07.03.2017. године, Општинско веће је донело
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА СРБОБРАН И
ИМЕНОВАЊУ ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА
I
Мења се тачка Решења о оснивању Савета за безедност саобраћаја и именовању његових чланова
(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2016).
Вуковић др Воја РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за безедност саобраћаја.
Хушћи др Корнелиа ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за безедност саобраћаја.
Измењена тачка Решења о оснивању Савета за безедност саобраћаја и именовању његових чланова
гласи:
„За чланове Савета из тачке I овог Решења, на период од четири године, именују се:
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Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презиме и име
Џеков Ђорђе
Дебељачки Ђорђе
Крајиновић Лазар
Хушћи др Корнелиа
Ђиновић Радољуб
Мирослав Караћ

функција
председник
члан
члан
члан
члан
члан
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Ресор
привреда и екологија
комунално уређење
рад
здравље
Унутрашњи послови
саобраћај

II
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-29-12/2017-III
Дана: 07.03.2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазар Крајиновић, с.р.

59.
На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“,
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), 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), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 2/2009) и члана 17. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 8/2011), Општинско веће на 22.
седници одржаној 07.03.2017. године донело је следећу
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У
ОПШТИНИ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица, оспособљена за спровођење мера
заштите и спасавања у Општини Србобран (у даљем тексту: оспособљена правна лица).
Члан 2.
Осопосбљена правна лица у смислу члана 1. ове Одлуке су:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив правног лица
Дом здравља „др Ђорђе Бастић“
ЈКП „Градитељ“
Ветеринарска станица
Центар за социјални рад
Општинска организација Црвеног крста
Центар за физичку културу, рекреацију
и туризам
Аутомото клуб „Србобранац“ ДОО
Добровољно ватрогасно друштво
Радио Србобран
Дом културе

Делатност
Општа медицинска пракса
Комунална
Услужна
Социјална заштита
Хуманитарна
Услужна
Услужна
Координација у заштити од пожара
Информативна
Услужна

Седиште
Србобран,
Србобран,
Србобран,
Србобран,
Србобран,
Србобран,
ББ
Србобран,
Србобран,
Србобран.
Србобран,

Јована Поповића 25/А
Доситеја Обрадовића 2
Светог Саве 80
Светог Саве 15
Светог Саве 15
Трг Миливоја Туторова
Новосадска 2
Милоша Обилића 19
Лист Ференца 1
Цара Лазара 6

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених правних лица од
занчаја за заштиту и спасавање у Општин Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 8/2011).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-29-14/2017-III
Дана: 07.03.2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазар Крајиновић, с.р.

60.
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,
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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 и 2/2017), Општинско веће на 22. седници одржаној 07.03.2017 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 и 2/2017), глава 5.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска
управа из буџета, позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,
економска
класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
441.950,00 динара Општинској управи Србобран за текућу поправку и одржавање на становима у јавној
својини Општине Србобран.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.01. – Општинска управа,
функционална класификација 130 – Општинска управа Србобран из буџета, позиција 41/2, програмска
класификација 0602 – Функционисање локалне самоуправе , економска класификација 425 – Текућа поправка и
одржавање зграда и опреме – у износу од 441.950,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе
Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-71/2017-III
Дана: 07.03.2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазар Крајиновић, с.р.

61.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012,
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 Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 22. седници одржаној 07.03.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
СРБОБРАН СА ЕЛЕКТРОНСКОМ WEB АПЛИКАЦИЈОМ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачка 1.
Именује се у радну групу за усклађивање евиденција јавне својине Општине Србобран - Дирекције за
имовину Републике Србије
1 Јован Сиришки председник радне групе
2 Мила Велицки
члан радне групе
3 Снежана Бајић члан радне групе
4 Ержебет Сеги
члан радне групе
5 Јелена Протић
члан радне групе
Тачка 2.
Задатак радне групе је да усклади евиденцију јавне својине Општине Србобран са електронском web
апликацијом Дирекције за имовину Републике Србије и евидентирање непокретности у јавној својини Општине
Србобран у пословним књигама Општинске управе Србобран до 30.11.2017. године, све у складу са налазом
Државне ревизорске институције, тачка 5.3.2.
Тачка 3.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-29-16/2017-III
Дана: 07.03.2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазар Крајиновић, с.р.

стр.бр.

Р.бр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

_07.03.2017. Број 3

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о успостављању сарадње између Општине Србобран, Република Србија и града
Мишкин, Јарославска област, Руска федерација
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм одржавања јавних зелених површина на територији Општине Србобран за 2017.
годину
Измена Програма одржавања чистоће на јавним површинама у Општини Србобран за 2017.
годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину
Решење о измени Решења о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја Србобран
и именовању његових чланова
Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање у
Општини Србобран
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о формирању Радне групе за усклађивање евиденција јавне својине Општинске
управе Србобран са електронском web апликацијом Дирекције за имовину Републике Србије

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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