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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
__________________________________________________________________________________
Година XLVII
______ ___Србобран, 09.07.2014.
_________
_Брoj: 10.
________________________________ _“Излази по потреби“_
____________________________
78.
На основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), члана 40. Статута општине Србобран («Службени
лист општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 83. Пословника Скупштине општине
Србобран («Службени лист општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012 и 6/214), Скупштина општине
Србобран на 18. седници одржаној 09.07.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Констатује се да је одборник КОЛЕР КАРОЉ из Србобрана, Девет Југовића 25, поднео оставку на
функцију одборника и да му по том основу престаје мандат одборника у Скупштини општине Србобран са
03.07.2014. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 013-12/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Богојевић Жељко,с.р.

79.
На основу члана 56. у вези са чланом 48. Закона о локалним изборима
Републике Србије“, број: 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), члана 34. став
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана
Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012
општине Србобран на 18. седници одржаној 09.07.2014. године, донела је

(„Службени гласник
2. Статута Општине
6. и 10. Пословника
и 6/214), Скупштина

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком потврђује се мандат одборника Скупштине општине Србобран, са изборне листе
7.„Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)“
изабраног на изборима одржаним 06.05.2012. године и 13.05.2012. године, који ужива сва права и дужности
одборника Скупштине општине Србобран, и то:

Р.бр.

1.

(име и презиме)
Милан Станаћев

(адреса пребивалишта)
Србобран

Космајска

6

Члан 2.
Мандат одборника Скупштине општине Србобран траје до истека мандата одборника чији је мандат
потврђен на Конститутивној седници седници Скупштине општине Србобран, одржаној 10.07.2012. године.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Србобран»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 013-14/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

80.
На основу члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007), члана 40. став 1. тачка 5) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
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Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на 18.
седници одржаној 09.07.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА ПЕРИОД 2014 – 2020 СА АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ЗА ПРИОРИТЕТНЕ
ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Стратегија локалног одрживог развоја Општине Србобран за период 2014 –
2020 са акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Стратегија локалног одрживог развоја Општине Србобран за период
2014 – 2020 са акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја, која ће се објавити
на www.srbobran.rs.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Србобран»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-18/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

81.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије",
број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС),
члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину средину ("Службени гласник
Републике Србије", број: 135/2004 и 88/2010), члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Србобран
("Службени лист Општине Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина
општине Србобран, по прибављеном мишљењу Комисије за планове Општине Србобран број: 06-31/14-IV-01
од 14.05.2014. године, и у истоветном тексту као и Скупштина општине Бечеј, на 18. седници одржаној
08.07.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110 kV
БРОЈ 142/1 СРБОБРАН-БЕЧЕЈ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110 kV
број 142/1 Србобран-Бечеј (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је стварање услова за реконструкцију
и изградњу далековода којим ће се обезбедити сигуран рад преносног система у предстојећем периоду и
очекиваног пораста потрошње електричне енергије на подручју Србобрана, Бечеја и Зрењанина, у складу са
смерницама Просторног плана Републике Србије за развој електроенергетске мреже, да ће свеукупни
индустријски и демографски развој Републике Србије диктирати и потребу за евентуалним изменама и
корекцијама траса постојећих далековода 110, 220 и 400 kV, адаптације и санације, са циљем повећања
сигурности и безбедности рада постојеће електроенергетске мреже.
Члан 2.
Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу
далековода 110 kV број 142/1 Србобран–Бечеј је дефинисана постојећом трасом далековода, као и појасoм
од 25 m обострано у односу на постојећу трасу и обухвата следеће:
- целе парцеле:
- КО Србобран:
- 11742/1, 11742/2 (комплекс трафостаница Србобран), 9537 и 9538.
- КО Бечеј:
- 7334 и 7335 (комплекс трафостаница Бечеј).
- делове парцела:
- КО Србобран: 12333, 12049, 11453, 12305/2, 11473, 12042, 120308, 11482, 11483, 12019/2, 12020/1,
12021, 11985, 12009, 12008, 9529, 9530, 9531, 12304/2, 9536/4, 9539, 9535, 12072/2, 9581, 9582, 9583,
12300/4, 9594/5, 9595, 9611, 12285, 12286, 9610, 9596, 9597, 9598, 9599/1, 9599/2, 9599/3, 9600,
9601/1, 9601/2, 9602, 9603, 9604/1, 9604/2, 11975, 11969, 9745, 9746, 9747, 12284, 9809, 9810, 9812,
12069, 12256, 9866, 9865, 9862/1, 9861, 9860, 9859, 9858, 9857, 9856/2, 9856/1, 9855, 9854, 9853,
9852/4, 9852/3, 9852/2, 9852/1, 12254, 9890/2, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895/1, 9895/2, 9896, 9897, 9897,
9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 12039, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921,
9922, 9923, 9924/1, 9924/2, 9925, 9926, 12252, 9958, 9957, 9956, 9955, 12251, 10031/1, 10032, 12076,
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10047, 10048, 10046, 10045/4, 10045/3, 12248, 10149, 10150, 10151, 10152, 10155/1, 10155/2, 12247,
10163, 10162, 10161, 10160, 10159/2, 10159/1, 10158/2, 10158/1, 10156/2, 10156/1, 10157, 12246,
10214/3, 12191, 8356, 8355, 8354/2, 8354/1, 8353, 12195, 8269, 8267, 8270, 8271, 12032, 8266/2, 8266/1,
8265, 12196, 8264, 12191, 8263/3, 12199, 8257/8, 8257/7, 12168
- КО Радичевић: 1865, 1864, 1863, 1862, 1861/2, 2366, 1883/1, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1884/4, 1885/1,
1885/2, 1886/1, 1886/2, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899,
1900, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1902, 1903, 1904, 1905/1, 1905/2, 1906, 1907, 2346, 1954, 1953, 1952,
1951, 1950, 1949/2, 1949/1, 1948, 1947, 2368, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942/2, 2369, 1977, 1976, 1975,
2371, 1978, 1979/1, 1979/2, 1980/1, 1980/2, 1981/1, 1981/2, 1981/3, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 1982/4,
1982/5, 1983, 2372, 1664, 1663, 1662, 2357, 2068, 2067/2, 2067/3, 2067/1, 2066, 2065, 2064/2, 2064/1,
2063, 2063, 2374, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090,
2091, 2092, 2093/9, 215, 2350, 2097, 2096, 2095/4, 2095/3, 2095/2, 2095/1, 2094, 279/1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4,
5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 2353, 2134, 2349, 2136, 2137/16, 2350
- КО Бечеј: 26112, 21306, 21308/1, 21308/2, 21309, 21310, 21312, 21313, 21315, 26461, 21342/1, 21342/2,
21342/3, 21343, 26463, 26460, 21535/1, 21535/2, 21536, 21537, 26465, 21534, 21533/3, 21533/2, 21533/1,
21532/4, 21532/3, 21532/2, 21532/1, 21531, 21530, 21529, 21528, 21527, 21526, 21525, 21524, 21523,
21522, 21521, 21520, 21519, 21518, 21517/2, 26481, 21496, 21497, 21498, 21500/1, 21500/2, 21500/3,
21502, 21503/1, 21503/2, 21503/3, 21504, 21505, 21506, 21507, 21508, 21509, 21510/1, 21510/2, 21510/3,
26458, 22094, 22093, 22092,22091, 22090, 22089, 26482, 22100, 22101, 22102/1, 22102/2, 22105/1,
26485, 22146/1, 22145, 22144, 22143, 26487, 26539, 23016/2, 23017, 23018, 23020, 26537, 23033/1,
26085, 23745/1, 26536, 23414, 23414, 26534, 23586, 26536, 23744, 26521, 26122, 23741, 26523, 26118,
23739, 26520, 23748, 26117, 26512, 23752/3, 26510, 23770, 23769, 23766, 23765/1, 23764.
Укупна површина прелиминарног обухвата Плана износи око 130,84 hа, од чега 61,29 hа на
територији Општине Бечеј и 69,55 на територији Општине Србобран.
Предметна локација обухвата делове катастарских општина Србобран, Радичевић и Бечеј.
Графички приказ прелиминарне границе и обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
У складу са одредбом члана 27. став 2. Закона о планирању и изградњи, план детаљне регулације за
изградњу комуналне и енергетске инфраструктуре може се изузетно донети и када просторним планом
јединице локалне самоуправе његова израда није одређена.
У складу са одредбом члана 48. став 8. Закона о планирању и изградњи, а на основу мишљења
Комисије за планове Општине Србобран број 06-31/14-IV-01 од 14. маја 2014. године, с обзиром на то да се
ради о мање сложеном планском документу није обавезна израда и стручна контрола концепта плана, већ се
у складу са овом Oдлуком одмах приступа изради нацрта плана.
Члан 4.
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, и
графички део.
План нарочито садржи:
1. границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
2. детаљну намену земљишта;
3. регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4. нивелационе коте јавних површина (нивелациони план);
5. попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
8. локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
9. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
10. друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 5.
Ефективни рок за израду Плана је 90 (деведесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Израда Плана уступа се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр.6/III (у даљем
тексту: Завод). На основу Уговора, који су закључили ЈП „Електромрежа“ Србије“, Београд и ЈП "Завод за
урбанизам Војводине" Нови Сад
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће Јавно предузеће “Електромрежа Србије”, Београд, Улица кнеза
Милоша 11.
Члан 8.
Саставни део ове Oдлуке је Решење да се за План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу
далековода 110 kV број 142/1 Србобран-Бечеј не израђује стратешка процена утицаја на животну средину,
које је донело Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине,
Општинскe управе Општине Бечеј, број IV 02 501-35 /2014 од 13.мaja 2014. године, као и Решење да се за
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План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110 kV број 142/1 Србобран-Бечеј не
израђује стратешка процена утицаја на животну средину које је донело Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине Оштинске управе Србобран, број 350-10/14-IV-01 од 16.
априла 2014. године, које је саставни део Одлуке коју донеси Скупштина општине Србобран.
Члан 9.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана, при
чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована
правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за
јавни увид.
Члан 10.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у "Службеном листу општине
Србобран''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-9/2014-I
Дана: 05.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

82.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије",
број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС),
члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике
Србије", број: 135/2004 и 88/2010), члана 40. тачка 6. Статута Општине Србобран ("Службени лист Општине
Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран
("Службени лист Општине Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран, на 18.
седници одржаној 02.07.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КОМПЛЕКС АКУМУЛАЦИЈЕ „СРБОБРАН“ НА КРИВАЈИ И ПОВЕЗИВАЊЕ АКУМУЛАЦИJE СА
КАНАЛОМ ДТД СРБОБРАН-ВРБАС-БЕЗДАН
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Члан 1.
У Одлуци о изради Планa детаљне регулације за комплекс акумулације „Србобран“ на Криваји и
повезивање акумулације са каналом ДТД Србобран-Врбас-Бездан („Службени лист Општине Србобран,
брoj: 6/2013), (у даљем тексту: Одлука), у називу Одлуке и тексту Одлуке мења се назив Плана и гласи:
„План детаљне регулације за комплекс акумулације „Србобран“ на Криваји и повезивање
акумулације са каналом ДТД Бечеј-Богојево.”
Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
„Граница планског подручја утврђује се као прелиминарна граница, а коначна граница планског
подручја ће се дефинисати Концептом плана, изузетно Нацртом плана.
Подручје обухваћено прелиминарном границом обухвата делове територије Србобрана и то: делове
катастарске општине Србобран.
Опис прелиминарне границе почиње тачком број 1 на четворомеђи катастарских парцела 12397/3,
12397/4, 11969 и 8775/1 у катастарској општини Србобран. Од тачке број 1 граница иде у правцу југа
пратећи источну међу катастарских парцела 11969, 8773, 8771, 8768, 12265, 8760, 12270, 6756, 8754, 8753,
8742, 8743, 8746 и 8745, потом се се граница ломи и иде у правцу југоистока пратећи југозападну међу
катастарских парцела 12069 и 9700 до тачке број 2 на тромеђи катастарских парцела 9700, 9699 и 9701.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарске
парцеле 9699 до тачке број 3 на тромеђи катастарских парцела 9699, 9701 и 12282.
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи североисточну међу катастарске
парцеле 12282, а потом сече катастарску парцелу 12283 до тачке број 4 на југоисточној међи катастарске
парцеле 12283.
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарске
парцеле 12283 до тачке број 5 на тромеђи катастарских парцела 12283, 9726 и 9727/2.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи североисточну међу катастарске
парцеле 9726 до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела 11969, 9726 и 9727/2.
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу југа и југозапада секући катастарску парцелу
11969 а потом пратећи југозападну међу катастарске парцеле 11969 у правцу запада до тачке број 7 на
тромеђи катастарских парцела 12286, 96258 и 9629/1.
Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточну међу катастарске
парцеле 12286 до тачке број 8 на тромеђи катастарских парцела 12286, 9633 и 9632.
Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи источну међу катастарских
парцела 9633, 9557, 9552, 9514, а потом сече катастарске парцеле 12007, 12006, 11985, 12021 и 12022 до
тачке број 9 на тромеђи катастарских парцела 11529, 11526 и 12022.
Од тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле
12022 до тачке број 10 на тромеђи катастарских парцела 12022, 11532/1 и 11531.
Након тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу севера секући катастарске парцеле 12022,
12021, 11985 и 12006 до тачке број 11 на тромеђи катастарских парцела 12006, 9512 и 9513.
Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарских парцела
9513 и 12304 до тачке број 12 на тромеђи катастарских парцела 12304, 9511 и 12072.
Након тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужну међу катастарске
парцеле 12072, потом се ломи и иде у правцу севера секући катасатрске парцеле 12072 и 12400, а потом
пратећи источну међу катастарских парцела 9555 и 9636 до тачке број 13 на тромеђи катастарских парцела
12286, 9636 и 9635.
Од тачке број 13 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле
12286 до тачке број 14 на тромеђи катастарских парцела 12287, 9253/1 и 9252.
Након тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарске
парцеле 12287 до тачке број 15 на тромеђи катастарских парцела 12287, 9206 и 9207/1.
Од тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле
9206 до тачке број 16 на тромеђи катастарских парцела 12288, 9206 и 9207/1.
Након тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу катастарских
парцела 12287 и 12271 до тачке број 17 на западној међи катастарске парцеле 8805.
Од тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле
8837/1 до тачке број 18 на тромеђи катастарских парцела 12272, 8837/1 и 8836.
Након тачке број 18 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу катастарске
парцеле 12272 до тачке број 19 на западној међи катастарске парцеле 8801/1.
Од тачке број 19 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле
8798/4 до тачке број 20 на тромеђи катастарских парцела 8798/4, 8798/3 и 12275.
Након тачке број 20 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу катастарске
парцеле 12275 до тачке број 21 на западној међи катастарске парцеле 8798/9.
Од тачке број 21 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле
8792/6 до тачке број 22 на тромеђи катастарских парцела 12276, 8792/6 и 8792/5.
Након тачке број 22 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу катастарских
парцела 12276, 12262 и 12258 до тачке број 23 на тромеђи катастарских парцела 12397/5, 12258 и 8781.
Од тачке број 23 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу катастарске парцеле
12397/5 и 12397/4 до тачке број 1 почетне тачке описа.
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Површина подручја обухваћеног прелиминарном границом Плана износи 641.07 ха.
Графички приказ прелиминарне границе и обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-9/2014-I
Дана: 05.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

83.
На
основу члана 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије“, број:
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012,104/2013), члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 40. тачка 7. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014) Скупштина општине
Србобран на 18. седници одржаној дана 09.07.2014. године донела је
О Д Л У К У
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин управљања, финансирања, заштите одржавања, изградње и
реконструкције над општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, на територији Општине
Србобран и утврђује се категоризација путева у надлежности општине.
Члан 2.
Општински пут је јавни пут који саобраћајно повезује територију општине као и територију општине
са мрежом државних путева на подручју Општине Србобран.
На територији Општине Србобран утврђују се следећи општински путеви:
- ОП 1 -од грађевинског реона Србобрана према Милешеву („Сегединац“) =13км
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља.
Утврђују се локални путеви на територији Општине Србобран и то:
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У Србобрану утврђују се локални путеви у следећим улицама и то:
-

ул. 1848
ул. 27. марта
7. јула
Ади Ендреа
Александра Крстоношића Нанице
Алексе Шантића
Авалска
Банатска
Барањска
Бардова
Барска
Бачка
Београдска
Бјеловарска
Бранислава Нушића
Бранка Радичевића
Цетињска
Цигљарска
Данила Киша
Девет Југовића
Девечерска
Димитрија Туцовића
Добровољачка
Др. Ђорђа Бастића
Доситеја Обрадовића
Дожа Ђерђа
Дравска
Дринска
Дубровачка
Дурмиторска
Дунавска
Фрушкогорска
Гаврила Принципа
Хајдук Вељка
Илије Бирчанина
Ивана Цанкара
Ивана Милутиновића
Иве Андрића
Иђошка
Јадранска
Јанка Катића
Јована Јовановића Змаја
Јована Поповића
Јована Стерије Поповића
Јована Тодора
Кајмакчаланска
Каналска
Карађорђева
Кнез Михајлова
Колубарска
Космајска
Крајишка
Краљевића Марка
Крива
Кривајска
Лазе Костића
Лист Ференца
Мала
Шумадијска
Мађарска
Меше Селимовића
Мије Пивничког
Миладина Јоцића
Милоша Обилића
Милоша Црњанског
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Мишарска
Моравска
Напредна
Неретљанска
Николе Тесле, део који не чини маг.пут
Нишка
Његошева
Новака Голупског
Новосадска
Охридска
Омладинска
Пап Павла
Партизанска
Пере Сегединца
Петефи Шандора
Петра Бигина
Пионирска
Политова
Пољска
Поповача Венац
Призренска
Пролетерска
Првомајска
Радничка
Ратарска
Рибарска
Салашка
Сарајевска
Саве Ковачевића
Савска
Скадарска
Скопљанска
Смедеревска
Солидарности
Солунска
Соње Маринковић
Србијанска
Србобрански Шанац
Сремска
Станоја Главаша
Стевана Сремца
Струмичка
Светозара Марковића
Светозара Милетића
Таковска
Телечка
Трг Максима Горког
Трг Миливоја Туторова
Трг Републике
Трг Слободе
Трг Владике Николаја Велимировића
Туријска
Туријски пут
Вардарска
Васе Пелагића
Васе Чарапића
Вереш Марти Михаља
Виноградска
Војводе Синђелића
Војвођанска
Војвођанских бригада
Вука Караџића
Задругарска
Зелени Венац
Железничка
Земљорадничка
Зетска
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Змајевачки пут
Жарка Зрењанина
Живка Продановића
Ђорђа Зличића
Ђуре Јакшића
Шајкашка
Цара Лазара
Све наведене улице спадају у категорију локаних путева у целој дужини истих.
У Надаљу утврђују се локални путеви у следећим улицама и то:
-

Бранка Радичевића
Браће Јоцков
Браће Мажић
Браће Пантић
Др. Лазара Ракића, део који не чини рег пут
Драгише Мишовића
Омладинска
Партизанска
Петра Драпшина, део који не чини регионални пут
Првомајска
Светог Саве, део који не чини рег.пут
Светозара Милетића
Вука Караџића
Земљорадничка
Шумска

Све наведене улице спадају у категорију локалнихпутева у целој дужини истих.
У Турији утврђују се локални путеви у следећим улицама и то:
-

22.октобра
7. Јула
Бранка Радичевића
Браће Медурић
Доситеја Обрадовића
Јована Јовановића Змаја
Кајмакчаланска
Миладина Јоцића
Николе Тесле
Партизанска
Петра Драпшина
Пролетерска
Саве Ковачевића
Светог Саве, део који не чини рег. пут
Светозара Марковића
Светозара Милетића, део који не чини рег пут

Светозара Попновакова
Видовданска
Војводе Живојина Мишића
Војвођанска
Вука Караџића
Жарка Зрењанина Уче
Железничка
Војске Југославије
Све горе наведене улице спадају у категотију локалних путева у целој дужини истих.

Члан 3.
Некатегорисни пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника и која
је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут.
Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке јесу: пољски путеви, шумски путеви и путеви по
насипима за одбрану од поплава, у катастарским општинама Србобран, Турија, Надаљ и Надаљ II, који су
уписани као некатегорисани путеви у катастру непокретности .
Члан 4.
Јавни путеви и некатегорисани путеви чине мрежу путева.
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Општинске путеве, некатегорисане путеве и улице на територији општине утврђује Скупштина
општине одлуком.
Члан 5.
Путеви из члана 2. и 3. ове одлуке су путеви у општој употреби користе се за саобраћај моторних,
запрежних возила, за пешачки и бициклистички саобраћај.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Члан 6.
Јавни пут у смислу ове одлуке обухвата:
труп пута који чине доњи и горњи строј
доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту
пута од површинских и подземних вода и сл.)
горњи строј пута (коловозне конструкције, ивичне траке, односно ивичњаци, риголе, банкине, берме
разделне траке и сл)
путне објекте (мостови, надвожњаци, подвожњаци, пропусти, тунели, потпорни и обложни зидови и сл.)
прикључке
тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе које прате коловоз пута
земљишни појас
ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање седам метара, са слободним простором у висини
од најмање седам метара, са слободним простором у висини од најмање 4,5 м од највише тачке коловоза
објекте за потребе пута (путне базе, контролне станице, саобраћајне повшине, аутобуских стајалишта,
паркиралишта, одморишта, зелене површине и сл.)
саобраћајну сигнализацију
опрему пута (све врсте заштитних ограда, смерокази, инсталације расвете и расвета за потребе
саобраћаја, уређаји за евиденцију саобраћаја и сл.)
објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (снегобрани, заштита од осулина, заштита од
буке и других штетних утицаја на околину, безбедно одвијање саобраћаја и сл.)

Члан 7.
Некатегорисани путеви се деле на:
- некатегорисане путеве I реда које чине путеви који повезују делове насеља и
- некатегорисане путеве II реда које чине пољски и други путеви који се користе за саобраћај, а који
нису категорисани као општински путеви, улице и некатегорисани путеви I реда.
Некатегорисани пут сачињава труп пута и путни објекти (мостови, пропусти).
II Управљање

-

-

Члан 8.
Под управљањем у смислу ове Одлуке подразумевају се:
послови на припремању и доношењу планова изградње, реконструкције, заштите и одржавања
општинских путева, улица и некатегорисаних путева,
послови који се односе на употребу средстава за изградњу, реконструкцију и заштиту и одржавање
путева и објеката (аутобуских стајалишта и надстрешница) за заштиту,одржавање и обнову
хоризонталне и вертикалне синализације, за израду планова техничког регулисања саобраћаја и сл.
послови у вези са поверавањем и уговарањем послова на заштити и одржавању општинских путева,
улица и некатегорисаних путева,
послови који се односе на вођење потребних евиденција о путевима са којима се управља,
послови који се односе на благовремено предузимање одговарајућих активности и мера за организацију
заштите и одржавање путева са којима се управља,
послови који се односе на одржавање путног земљишта и други послови који се односе на заштиту и
одржавање општинских путева, улица и некатегорисаних путева.

Члан 9.
Управљачу општинских путева, улица и некатегорисаних путева поверава се вршење јавних
овлашћења која се односе на издавање:
1. сагласноси за изградњу, односно реконструкцију прикључка на општински пут, улицу, некатегорисани
пут,
2. сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водовода, инсталација, постројења и сл.
на општински пут, улицу и некатегорисани пут,
3. сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја општинског пута, улице и
некатегорисаног пута,
4. сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на опшинском путу улици и
некатегорисаном путу,
5. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, улици и некатегорисаном путу
издаје се за вангабаритна возила,
6. сагласност за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање или поред општинског пута, улице и некатегорисаног пута
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Акти из става 1 овог члана морају да садржи саобраћајно техничке услове
Управљач општинских путева дужам је да одлучи по захтеву за издавање сагласности и дозвола из
става из става 1. овог члана у року од (8) осам дана од дана подношења захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба општинском Већу општине Србобран, у
року од петнаест дана од дана достављања тог акта.
Управљач општинских путева, улица и некатегорисаних путева дужан је да о актима донетим у
вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
Члан 10.
Послове управљања, одржавање, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних
путева на територији Општине Србобран обавља ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам Општине
Србобран“ у складу са Програмом који доноси Скупштина општине Србобран на предлог ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
III Финансирање изградње, реконструкције и одржавања општинских путева,
улица и некатегорисаних путева
Члан 11.
Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица и
некатегорисаних путева обезбеђује се из:
1. буџета општине Србобран,
2. буџета Републике и Буџета АП,
3. финансијских кредита,
4. других извора у складу са законом.
Члан 12.
Висину накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује Надзорни одбор ЈП „Дирекција за
урбанзам и изградњу Општине Србобран“, уз сагласност Скупштине општине Србобран.
Средства од наплаћених накнада приходи су Општине Србобран и користе се наменски, између
осталог
и
за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту општинских путева, улица и
некатеегорисаних путева.
Члан 13.
У погледу наплате накнада утврђеним овом одлуком, контроле, камате, повраћаја, застарелости,
казне и осталог што није уређено овом Одлуком, примењиваће се одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
Члан 14.
Ради заштите општинских путева, улица и некатегорисаних путева забрањено је:
привремено или стално вршење заузимање путног земљишта и извођење радова,
извођење радова који нису у вези са одржавањем и реконструкцијом пута и улица,
извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу којима се оштећује
општински пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
држање смећа и јама за ђубришта у заштитном појасу пута,
испуштање на пут путно земљиште или путни канал отпадних вода и других нечистоћа или спречавање
отицања атмосферских вода са пута и путног земљишта,
излажење возила на пут или силажење са пута ван места која су за то одређена,
раскопавање пута и путних објеката, ради постављања подземних или надземних инсталација без
претходно прибављене сагласности или супротно издатом решењу надлежног органа,
замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама,
постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се омета
одвијање саобраћаја на путу,
орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу,
вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени
блокови, плугови, дрљаче и сл.),
паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала,
спуштање низ косине засека усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала,
наношење блата са прилазног пута на општински пут,
оштећење пута и путних објеката на било који начин,
окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на путу,
заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута,
оптерећење пута преко дозвољене носивости пута,
просипање и расипање грађевинског материјала и сличних материјала по путу и улици,
свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на
путу.
Члан 15.
Натписи и рекламе поред општинских путева, улица и некатегорисаних путева постављају се на
основу решења општинског органа надлежног за послове урбанизма.
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Члан 16.
Коловоз, тротоар и друге саобраћајне површине могу се раскопавати односно заузети и грађевински
радови почети само по претходно прибављеној сагласности на измену режима и организације саобраћаја
коју издаје ЈП „Дирекција за урбанизам и изгрању Општине Србобран“
и решења за раскопавање коју
издаје општински орган надлежан за послове урбанизма.
Члан 17.
У захтеву којим се тражи сагласност за раскопавање односно за заузеће коловоза, тротоара и других
саобраћајних површина из члана 16. ове Одлуке, мора се назначити место на коме ће се радови изводити,
односно место заузећа са подацима о врсти и површини застора општинског пута, улице и некатегорсаног
пута који треба раскопати, односно величини површине коју треба заузети, о разлогу раскопавања и
заузећа и о времену у коме ће се радови изводити, односно времену трајања заузећа.
Уз захтев се мора поднети и ситуација терена са назначеном трасом раскопавања, односно заузећа
површине општинског пута, улице или некатегорисаног пута.
Члан 18.
Приликом извођења грађевинских радова на површини општинског пута, улице и некатегорисаног
пута, односно заузећа истих због потребе грађевинских радова извођач је дужан:
да на градилишту постави таблу на којој ће бити исписан назив инвеститора и извођача радова и рок
извођења радова,
да градилиште огради и обезбеди одговарајућом сигнализацијом,
да градилиште уреди тако да омогући неметан и безбедан пролаз пешака и возила и да га обележи, а
ноћу тамо где нема јавне расвете, осветли места где се налази градилиште,
да на градилишту стално одржава ред и чистоћу тако да се пролазници или возила не прљају, као и да
се материјал не оштећује, не растура и не разноси и да се не ствара и не разноси прашина, блато и
смеће,
да улични простор који је одобрен за смештај грађевинског материјала огради, да не би услед
растурања материјала дошло до загшења сливника,
да предузима мере за заштиту комуналних објеката (сливника, ваздуше, електричне и телефонске везе
и дрвећа) у складу са природом и важношћу објеката,
да по завршетку радова градилиште очити, опере и заврштак радова пријави ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
Члан 19
Пре почетка извођења радова на раскопавању коловоза или тротоара , улица, општинских и
некатегорисаних путева инвестирор је дужан да о томе писмено обавести ЈП „Дирекција за урбанизам и
изградњу Општине Србобран“ и комуналног односно саобраћајног инспектора .
Надзор над извођењем радова који захтевају раскопавање коловоза или тротоара, улица општинских
и некатегорисаних путева врши ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
Ако ЈП „Дирекција за урбанизам и изгрању Општине Србобран“ утврди да се инвеститор, односно
извођач радова, приликом раскопавања и затрпавања рова не придржава датих техничких упутстава,
односно услова у дозволи, обавестиће о томе надлежног комуналног односно саобраћајног инспектора који
ће решењем одмах обуставит даље извођење радова и дати налог за враћање у првобитно стање у
примереном року.
Члан 20.
Оправку коловоза, тротоара и других саобраћајних површина као и оправку саобраћајне
сигнализације и опреме, оштећених приликом полагања подземних и надземних инсталација врши
инвеститор уз стручни надзор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
Трошкове радова из става 1 овог члана сноси инвеститор.
Члан 21.
Довођење општинског пута, улица и некатегорисаног пута (коловоза, тротоара и других
саобраћајних површина) после раскопавања у исправно стање врши се према техничким условима и
Решењу о раскопавању које издаје општински орган надлежан за урбанизам.
Члан 22.
Инвеститор који планира радове који обухватају раскопавање јавне површине је дужан писмено да
обавести ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ у роковима и на начин утврђен
одлуком којом се утврђује комунални ред.
Члан 23.
Извођач радова је дужан да у року од 24 часа по завршетку радова о томе обавести ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“, а постављену сигнализацију за обезбеђење градилишта не сме
уклонити пре завршетка радова на поправци коловоза.
Уколико извођење радова захтева промену у режиму саобраћаја, неопходну саобраћајну
сигнализацију поставља и уклања инвеститор.
Инвеститор је дужан да у року од два дана по завршетку радова приступи довођењу коловоза,
тротоара и других саобраћајних површина у исправно стање и да ове радове заврши без одлагања.
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Након завршетка радова на поправци коловоза инвеститор је дужан да врати саобраћајну
сигнализацију у првобитно стање.
Члан 24.
Возила која прекорачују дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије (ванредни превоз)
могу се користити на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима само на основу посебне
дозволе коју издаје ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
Члан 25.
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“, поставља, уклања и одржава
сабраћајне знаке.
Члан 26.
Ако се општински путеви, улице и некатегорисани путеви налазе у таквом стању да се на њима не
може вршити саобраћај уопште или само за поједине врсте возила, а радови на реконструкцији и
одржавању не могу се изводити без обуставе саобраћаја или ако други разлози безбедности то захтевају,
општински орган надлежан за послове урбанизма на предлог надлежног инспектора, по прибављеном
мишљењу министарства надлежног за унутрашње послове, уз сагласност управљача јавног пута на који се
врши преусмеравање саобраћаја, може привремено да забрани саобраћај на целом општинском путу, улици
или некатрегорисаном путу, односно њиховим деловима.
Управљач пута има обавезу да о забрани из става 1. овог члана обавести јавност у року од 48 часова
пре почетка забране саобраћаја.
Забрана саобраћаја за поједине врсте возила може бити трајна.
IV Одржавање путева и улица
Члан 27.
Одржавањем општинских путева, улица и некатегорисаних путева у смислу ове одлуке сматрају се
радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута.
Члан 28.
Радови на редовном одржавању општинских путева и улица, ради обезбеђења функционалности
пута јесу нарочито:
преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта,
местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута,
чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса,
уређење банкина,
уређење и очување косина, насипа,усека и засека,
чишћење и уређење јаркова ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута,
поправка путних објеката,
постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме пута,
чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута,
кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу,
чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта,
паркиралишта, банкина и ригола.
Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева, ради обезбеђења функционалности пута,
спроводе се у складу са Програмом из члана 10. ове Одлуке.

-

-

Члан 29.
1.Радови на периодичном одржавању општинских путева и улица обухватају:
ојачавање коловозне конструкције,
рехабилитацију,
појачано одржавање,односно побољшање јавних путева.
2.Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима,
обрада површине коловозног застора или заптивање,
наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости,
корекција облика постојећег застора или коловоза,
селективно обнављање, замену и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних
нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом делу,
замена сложених дилатационих справа, изолације коловоза, ограда сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима,
обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова,
замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду,
постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу или улици, односно њиховом делу.
3.Радови на појачаном одржавању општинских путева и улица јесу нарочито:
- ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина,
проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елеманата трупа пута на краћим деловима
пута,
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-

проширење раскрснице у нивоу,
санација и израда потпорних и обложних зидова,
замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута или
улице и путног објекта,
- -постављање новеопреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине на
општинском путу или улици, одноно њиховим деловима,
- формирање нових аутобуских стајалишта изван коловоза пута.
Радови из става 1, 2. и 3. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у
складу са Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део,
пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне
за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са предмером и
предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова и технички контролу техничке
документације.
Техничку документацију, пре почетка извођења радова на појачаном одржавању општинских путева
и улица оверава Одењење за урбанзам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске
управе Србобран.
Члан 30.
Радови на периодичном одржавању некатегорисаног пута обухватају:
- ојачање коловозне конструкције, рехабилитацију и појачно одржавање.
Радови на ојачању копловозне конструкције некатегорисаног пута јесу нарочито:
- постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима,
- наношење асфалтног и сличног слоја по целој ширини неасфалтираног пута.
Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу нарочито:
- селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних конструкција,
- замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду,
- постављање нове саобраћајне сигнализације.
Радови на појачаном одржавању некатегорисаног пута (побољшање некатегорисаног пута) јесу
нарочито:
- проширење коловозне конструкције накраћим деловима пута,
- проширење раскрсница у нивоу,
- санација и израда потпорних и обложних зидова,
- формирање нових аутобуских стајалишта изван коловоза пута.
Радови из става 1, 2. 3, овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у
складу са Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део,
пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне
за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са предмером и
предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова и техничку контролу техничке
документације.
Техничку документацију, пре почетка извођења радова на појачаном одржавању општинских путева
и улица оверава Одењење за урбанзам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске
управе Србобран.
Члан 31.
Радови на ургентном одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева обухватају
радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима у циљу обезбеђивања проходности
пута и безбедног одвијајања саобраћаја.
Члан 32.
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ одржава додатне елементе, објекте и
опрему општинских путева, улица и некатегорисаних путева који су изграђени за потребе насеља.
Члан 33.
У случају прекида саобраћаја због елементарних непогода на општинском путу, улици или
некатегорисаном путу, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ поступа на основу
посебног плана за отклањање последица од елементарних непогода.
V Изградња и реконструкција општинских путева, улица и некатегорисаних путева
Члан 34.
Изградња и реконструкција општинских путева , улица и некатегорисаних путева обавља се у складу
са Законом о планирању и изградњи, Закону о јавним путевима и овом Oдлуком.
VI Надзор
Члан 35
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши Општинска управа путем саобраћајног
инспектора и комуналног инспектора (у даљем тексту надлежни инспектор).
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Члан 36.
Надлежни инспектор доноси решење којим налаже отклањање недостатака у поступку контроле над
спровођењем одредаба ове Одлуке.
Ако је општински пут, улица или некатегорисани пут, његов део или путни објекат у таквом стању да
се на њему не може одвијати безбедан саобраћај, инспектор ће наредити да се предузму мере обезбеђења,
а по потреби може привремено забранити саобраћај на путу, улици, његовом делу или путном објекту.
Члан 37.
Надлежни инспектор врши контролу дозвољене тежине, осовинско оптерећење возила која превозе
терет или прекорачење терета који се превози по дужини и ширини возила.
Члан 38.
Уколико надлежни инспектор утврди прекорачење дозвољене носивости возила, прекорачење
осовинског оптерећења, прекорачење габарита терета на возилу и путу, решењем ће искључито возило из
саобраћаја и забранити даље коришћење пута.
На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу Општине Србобран.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 39.
Надлежни инспектор у вршењу послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се
уређује заштита општинских путева, улица и некатегорисаних путева има права, дужности и овлашћења
републичког инспектора за државне путеве.
VII Казнене одредбе
Члан 40.
1. Новчаном казном од .50.000,00-1.000.000,00 динара казниће се за прекршај јавно предузеће друго
предузеће или правно лице ако учини неку од забрањених радњи из чл. 14. ове Одлуке;
2. Новчаном казном од 5.000,00-75.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако учини неку од забрањених радњи из чл. 14. ове Одлуке;
3. Новчаном казном од 10.000,00-250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини неку
од забрањених радњи из чл. 14. ове Одлуке;
4. Новчаном казном од 5.000,00-75.000,00. динара казниће се физичко лице ако учини неку од
забрањених радњи из чл.14. ове Одлуке.
Члан 41.
1. Новчаном казном од .50.000,00-1.000.000,00 динара казниће се за прекршај јавно предузеће друго
предузеће или правно лице уколико не поступи у складу са члановима 19-24. ове Одлуке;
2. Новчаном казном од 5.000,00-75.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
уколико не поступи у складу са члановима 19-24. ове Одлуке;
3. Новчаном казном од 10.000,00-250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник уколико не
поступи у складу са члановима 19-24. ове Одлуке;
4. Новчаном казном од 5.000,00-75.000,00 динара казниће се физичко лице уколико не поступи у складу са
члановима 19-24. ове Одлуке.
Члан 42.
1. Новчаном казном од 50.000,00-1.000.000,00 динара казниће се за прекршај јавно предузеће друго
предузеће или правно лице ако не поступи у складу са налогом овлашћеног инспектора и не изврши
мере утврђене чланом 36. и 38. ове Одлуке;
2. Новчаном казном од 5.000,00-75.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не поступи у складу са налогом овлашћеног инспектора и не изврши мере утврђене чланом 36. и
38. ове Одлуке
3. Новчаном казном од 5.000,00-75.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако не поступи у
складу са налогом овлашћеног инспектора и не изврши мере утврђене чланом 36. и 38. ове Одлуке;
4. Новчаном казном од 5.000,00-75.000,00 динара казниће се физичко лице ако не поступи у складу са
налогом овлашћеног инспектора и не изврши мере утврђене чланом 36. и 38. ове Одлуке.
Члан 43
Новчаном казном у висини од 5.000,00 дин. казниће се на лицу места физичко лице и одговорно
лице у правном лицу за прекршај из члана 14. ове Одлуке.
VIII Прелазне и завршне одредбе
Члан 42.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-27/2014-I
Дана: 09.07.2014. године
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84.
На основу члана 20. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/20121, 42/2013, 50/2013 и 98/2013), члана 38.
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број: 73/2010 и
121/2012 ), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран",
број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени
лист Општине Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран, по прибављеној
сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 342-01-98/2014-06 од
19.05.2014. године, на 18. седници, одржаној дана 09.07.2014. године донела је
О Д Л У К У
О ПОСТАВЉАЊУ ОБЈЕКТА НА ВОДИ И ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се делови обале и воденог простора на Каналу Бечеј- Богојево (у даљем
тексту: делови обале и воденог простора) у општини Србобран, на којима се могу постављати пловила,
одређује намена обале и воденог простора и уређује постављање и уклањање плутајућих објеката и других
објеката на водном земљишту
Члан 2.
Плутајући објекат у смислу ове одлуке је пловило без сопственог погона, које по намени није
предвиђено за често премештање са једног места на друго, нити за вршење посебних радова на
унутрашњим водама, као што су:
угоститељски објекат на води
платформе
Члан 3.
Угоститељски објекат на води је плутајући објекат намењен за пружање угоститељских услуга.
Платформа је плутајући објекат намењена за пристајање малих чамаца, пецање, привез чамаца и
купање.
Под другим објектима у смислу ове одлуке подразумевају се мањи монтажни објекти привременог
карактера, специфични монтажни објекти, монтажни камп, објекти спортске намене и сл. (у даљем тексту:
други објекти).
Специфични монтажни објекти у смислу ове одлуке су комбинација киоска, летње баште и тенде у
оквиру јединствене монтажне конструкције и функције.
Под мањим монтажним објектима привременог карактера у смислу ове одлуке, подразумевају се мањи
монтажни објекти утврђени посебном одлуком о постављању монтажних објеката на површинама јавне
намене, с тим што се исти у складу са овом одлуком постављају на водном земљишту.
II НАМЕНА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА
Члан 4.
Делови обале и воденог простора на каналу Бечеј- Богојево , у КО Србобран, деле се, према њиховој
намени, и то:
1) лева обала канала на стационажи км 30 + 220 узводно од моста за привез за чамце,
2) лева обала канала на стационажи од км 29 + 820 до км 29+950 низводно од моста за угоститељске
објекте на води,
3) десна обала канала на стационажи км 30 + 220 за платформа за купање и угоститељске објекте на
води,
4) десна обала канала
на стационажи од км 29 + 660 до км 29+950
за платформа за купање и
плажу.
Члан 5.
Делови обале и воденог простора на каналу Бечеј - Богојево, у КО Надаљ I, деле се, према њиховој
намени, и то:
1) десна обала канала на стационажи од км 18 + 830 до км 19+670 низводно од моста (постојећа
викенд зона) за платформе за купање и плажу,
2) десна обала канала
на стационажи км 19 + 200 увала са планираном плажом и могућношћу
постављања угоститељских објеката на води,
3) десна обала канала на стационажи од км 17 + 750 до км 18+830 - планирана викенд зона - за
платформе за купање и плажу.
Члан 6.
Делови обале и воденог простора на каналу Бечеј- Богојево, у КО Турија, деле се, према њиховој
намени, и то:
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1) лева обала канала на стационажи км 25 + 100 код објекта (ресторана) „Нафтагаса“ за постављање
платформе,
2) лева обала канала на стационажи км 24 + 930 на делу где се планира градња Етно села за
угоститељске објекте на води и платформе,
3) лева обала канала на стационажи км 24 + 640 узводно од моста за угоститељских објекта на води ,
платформе и плажу,
4) лева обала канала на стационажи км 24 + 440 низводно од моста за платформе,
5) лева обала канала на стационажи км 24 + 130 низводно од моста за угоститељских објеката на
води и платформе за купање и привезиште за чамце,
6) десна обала канала на стационажи км 25 + 450 за платформе и ауто камп,
7) десна обала канала на стационажи км 24 + 750 за платформе,
8) десна обала канала на стационажи км 23 + 830 за платформе.
Члан 7.
Место за постављање плутајућег објекта мора бити удаљено :
• од обале минимално 5,00 м у зависности од уређености, изузетно минимум 2 метра за мање
платформе,
• од моста узводно и низводно најмање 50 м, изузетно минимум 20 метара за мање платформе,
• од другог пловног објекта 15 м .
На месту за постављање плутајућег објекта мора да постоји довољно дубине при сваком водостају. На
местима где је предвиђено постављање пловила потребно је проверити и обезбедити прикључке на
инфраструктуру према условима надлежних предузећа.
Максимална површина угоститељског објекта на води може да заузима 300 м2. Објекат може бити висине
максимално две етаже (максимално 6 м изнад површине воде) односно ради очувања визуре може имати
максимално једну затворену етажу изнад платоа. Минимално растојање угоститељског објекта од других
пловила је 15 м. Дужина пловила паралелно са обалом је максимално 25 м. Власник угоститељског објекта
на води мора да води рачуна да не угрожава безбедност пловила и пловидбе, противпожарној заштити и
заштити животне средине као и о архитектонско-естетском обликовању у складу са изгледом локације и
окружења места где се поставља. Максимална ширина плутајућег објекта или платформе може бити толика
да не омета двосмерну пловиодбу меродавних пловила. Максимални ширину за конкретне локације одређује
ЈВП „Воде Војводине“ у свом мишљењу у поступку издавања водних услова.
Максимална површина платформе на води је 150 м2.
Приступна стаза која повезује пловило са обалом мора бити стабилна, фиксирана на обали, минималне
ширине 1,2 м. Прихватне сајле као и сам улаз односно приступ објекту не сме ометати пешачки или
бициклистички саобраћај по обали нити угрозити или изазвати оштећење обале. Подна конструкција стазе
мора бити од материјала који не дозвољава проклизавање. Ограда исте треба да буде стабилна и безбедна
од чврстог материјала и транспарентна.
Приликом постављања објеката привременог карактера мора бити остављен простор у ширини од 7
метара за радно инспекциону стазу у овом појасу није дозвољена постављање никаквих објеката, садња
дрвеће или трајних засада.
Урбанистичко-техничким условима ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ (у
даљем тексту Дирекција), утврђује и условe за постављање и обавезу подносиоца захтева за постављање
угоститељских објеката на води, да поставе бову за привезивње угоститељских објеката на води.
Члан 8.
Мере заштите
•
•

Сва пловила морају имати решен одвод отпадних и фекалних вода и оне се ни у ком случају не смеју
слободно испуштати у водоток;
Комунални отпад са плутајућег објекта се мора одлагати на начин који је прописала комунална служба;

Власник односно корисник објекта је дужан да спречи изливање штетних материја (уље, гориво и сл.);
У случају напуштања локације власник је обавезан да у року 7 дана уклони прилаз, плутајуће објекте и
локацију доведе у исправно стање;
•
Власник односно корисник пловила је дужан да спречи нагомилавање отпада донесеног водом и да га
редовно уклања.
Члан 9.
Правила постављања пловила одређују се у складу са посебним прописима и одговарајућим условима
надлежних органа надлежне лучке капетаније, ЈВП "Воде Војводине", противпожарне заштите,
електродистрибуције, Завода за заштиту споменика културе, ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу
Општине Србобран“, надлежног јавног предузећа које обавља комуналне делатности одржавања чистоће,
пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних и атмосферских вода и др.) у
зависности од врсте и намене објекта водећи рачуна о безбедности објекта, заштити природе, заштити
животне средине и противпожарној заштити.
Власник плутајућег и другог објекта, пре постављања, је дужан да прибави услове и сагласности од
надлежних институција .
•
•
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Члан 10.
Плутајући и други објекти на деловима обале и воденог простора из члана 3, 4, 5. и 6. ове Одлуке
постављају се на основу решења о одобрењу за постављање (у даљем тексту: одобрење), које у складу са
овом Одлуком, издаје Одељење за урбанизам и стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управа Србобран (у даљем тексту: надлежна управа) по захтеву заинтересованог лица.
Подносилац захтева је дужан да уз захтев поднесе:
за плутајући објекат важећу плутајућу дозволу издату у складу са законом којим се уређује безбедност
пловидбе и наутичке услове прибављене од надлежне лучке капетаније;
одговарајућу пројектну документацију (идејни пројекат, главни пројекат, скицу, проспект са гаранцијом
и лиценцама произвођача, односно извођача радова на постављању и сл.) и фотографију плутајућег
објекта и другог објекта у складу са овом одлуком и другим прописима у зависности од врсте објекта;
урбанистичко-техничке услове прибављене од ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, ( у даљем тексту: Дирекција) са роком важности од две године;
сагласности односно услове надлежних јавних предузећа и других надлежних органа у складу са овом
Одлуком и другим прописима, у зависности од врсте објекта;
Мишљње надлежног органа ЈВП Воде Војводине, водне услове и водну дозволу у складу са одредбама
Закона о водама;
регулисане имовинско-правне односе за коришћење обале и акваторије;
доказ о уплати административне таксе;
као и друге доказе у зависности од врсте плутајућег објекта и другог објекта и других околности.
Лицу које није измирило обавезе према општини, везано за постављање плутајућег и другог објекта,
не може се одобрити постављање плутајућег и другог објекта.
Уколико има два или више подносиоца захтева за исту локацију, при једнаким условима, предност има
подносилац захтева који је први поднео захтев.
Дирекција оверава да је пројектна документација из става 2. алинеја 2. овог члана урађена у складу
са урбанистичко-техничким условима и условима постављања утврђених овом Одлуком.
Члан 11.
Одобрење, поред места за постављање, садржи податке о подносиоцу захтева, врсти плутајућег
односно другог објекта који се поставља, документацији на основу које се издаје одобрење, року важења
одобрења, као и друге потребне податке.
Одобрењем за постављање плутајућег односно другог објекта, одређује се рок у коме је ималац
одобрења (у даљем тексту: корисник) дужан да исти постави, који не може бити дужи од 30 дана.
Одобрење за плутајући и други објекат се издаје за период од две године,
На захтев имаоца одобрења за постављање плутајућег односно другог објекта, у зависности од других
околности, важност одобрења се може продужити.
У случају продужења одобрења из претходног става, подносилац захтева прилаже само важећу
плутајућу дозволу, доказ о уплати административне и друге таксе, важећа водна акта за постављени
објекат и важећи Уговор о коришћењу водног земљишта.
Захтев из става 4. подноси се 15 дана пре истека времена утврђеног решењем о одобрењу.
Лицу које није измирило обавезе према општини не може се продужити одобрење.
Члан 12.
На одобрење може се поднети жалба општинском већу, у року 15 дана од дана уручења.
Члан 13.
Надлежна управа је дужна да води евиденцију о издатим одобрењима и да један примерак сваког
издатог одобрења достави комуналној инспекцији.
Члан 14.
Надлежно јавно предузеће не може прикључити плутајући објекат на одговарајућу мрежу, без
одобрења, а када су у питању други објекти и без доказа о подобности за употребу у складу са овом
Одлуком.
Плутајући објекат се не сме директно прикључити на објекте градске канализације, већ посредно,
преко танка према условима надлежног јавног предузећа.
Члан 15.
Изузетно, одобрење за постављање плутајућих и других објеката на делу обале и воденог простора
чија намена није одређена овом Одлуком, издаје надлежна управа на захтев заинтересованог лица, а на
основу прибављенеих сагласности надлежног јавног предузећа и других надлежних органа у складу са
посебним прописима кojимa се уређује коришћење обале, воденог простора и безбедност пловидбе и овом
одлуком.
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III ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА
Члан 16.
Власник угоститељског објекта на води из члана 4, 5. и 6. ове Одлуке је дужан да одмах, а најкасније
у року од 15 дана од постављања:
- прикључи објекат на електроенергетску и водоводну мрежу сагласно условима надлежног јавног
предузећа;
- обезбеди контејнер за чврсте отпатке и закључи уговор са надлежним предузећем за одношење тих
отпадака;
- обезбеди водонепропусни танк за сакупљање санитарно фекалних отпадних вода уграђен у
плутајући објекат, сагласно условима надлежног јавног предузећа или прикључи на канализацију у
складу са овом одлуком.
Члан 17.
Ако власник угоститељског објекта на води не испуни обавезе из члана 16. ове Одлуке у прописаном
року, издато одобрење престаје да важи.
Испуњеност услова из претходног става утврђује комунални инспектор, који је дужан да записник о
контролном прегледу достави надлежној управи.
У случају из става 1. овог члана надлежна управа решењем утврђује да је одобрење којим се одређује
место за постављање плутајућег објекта престало да важи.
Члан 18.
Власник угоститељског објекта на води је обавезан да га редовно одржава у исправном стању, да
уклања отпатке и нанос реке око њега и да обезбеди да прилаз плутајућем објекту и плутајући објекат буде
осветљен тако да извор светлости, својим положајем и јачином не угрожава пловидбу каналом.
Члан 19.
Када истекне рок за који је донето одобрење или одобрење престане да важи пре истека рока за који
је донето, власник угоститељског објекта на води је дужан да одмах, а најкасније у року 15 дана да:
- делове обале и воденог простора доведе у првобитно стање;
- престане да користи водоводне и канализационе инсталације, приступни пут и омогући њихово
несметано коришћење.
Уколико власник угоститељског објекта на води не поступи у складу са одредбама става 1. алинеје 2.
овог члана, надлежно јавно предузеће ће по налогу комуналног инспектора искључити угоститељски објекат
на води са водоводне и канализационе мреже.
Члан 20.
Одредбе члана 16, 17, 18. и 19. ове Одлуке сходно ће се примењивати и на друге плутајуће објекте и
друге објекте у зависности од врсте објекта.
IV УКЛАЊАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ И ДРУГОГ ОБЈЕКТА
Члан 21.
Власник плутајућег или другог објекта (објекти из члана 3. ове Одлуке) дужан је да објекат уклони по
налогу комуналног инспектора, ако:
- нема одобрење,
- је постављен супротно одобрењу,
- се користи супротно одобрењу, а у остављеном року не отклони утврђене недостатке.
У случајевима из става 1. алинеје 2 . и 3. овог члана комунални инспектор ће, најпре одредити рок у
коме је корисник објекта дужан да отклони утврђене недостатке, а уколико утврди да у остављеном року
није поступио по датом налогу, наложиће уклањање објекта.
Члан 22.
Уколико власник плутајућег објекта или другог објекта исто не уклони у складу са чланом 21. ове
Одлуке, плутајући објекат или други објекат ће уклонити комунална инспекција, о трошку његовог
власника, односно корисника.
Уклоњени плутајући објекат измешта се на локацију коју утврђује Општинско веће посебном Одлуком.
Члан 23.
Уколико власник плутајућег објекта или другог објекта ни после два узастопна писана обавештења не
преузме принудно уклоњени плутајући објекат или други објекат, сматраће се да је напуштен у смислу
прописа о својинскоправним односима.
Члан 24.
Власник плутајућег или другог објекта обавезан је да исти уклони у року од седам дана од дана
добијања писаног обавештења од надлежне управе, када се привремено изводе неодложни радови на том
делу обале и воденог простора.
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Уколико власник не уклони плутајући или друго пловило у року из става 1. овог члана, комунална
инспекција ће исти уклонити о трошку власника, односно корисника.
Члан 25.
Власник је дужан да на захтев ЈВП "Воде Војводине" привремено или потпуно уклони плутајући или
други објекат, који је у време плављења, радовима на редовном одржавању канала и водног земљишта или
сличним околностима сметња протоку воде, без права на надокнаду било какве штете и трошкова.
V ЗАБРАНЕ
Члан 26.
Забрањено је:
- постављање плутајућег или другог пловила без одобрења односно супротно одобрењу;
- прљање воденог тока и дела обале испред плутајућег и другог објекта;
- испуштање отпадне воде у канал;
- привезивање плутајућег објекта за камен, дрво, клупу или неки други предмет на обали;
- оштећивање обале испред и око плутајућег или другог објекта;
- кретање моторног возила власника плутајућег или другог објекта одбрамбеним насипом поред
плутајућег или другог објекта;
- паркирање возила власника и посетиоца плутајућег или другог објекта мимо паркинг површина.
VI НАДЗОР
Члан 27.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Надлежна управа.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунални инспектор.
Члан 28.
На решење комуналног инспектора донето по одредбама ове Одлуке може се уложити жалба
Општинском већу, у року од 15 дана од дана пријема решења.
Жалба изјављена на решење комуналног инспектора не задржава извршење решења.
Члан 29.
Одржавање комуналног реда и контролу у овој области обавља и Служба заштите и надзора
Општинске управе Србобран, изриче новчане казне на лицу места (мандатне казне).
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) не прикључи плутајући објекат на електро и водоводну мрежу (члан 16. став 1. алинеја 1);
2) не обезбеди контејнере за чврсте отпатке односно не закључи уговор са надлежним јавним предузећем
за одношење тих отпадака (члан 16. ст. 1. алинеја 2);
3) не обезбеди танк за отпадне воде односно не закључи уговор са надлежним јавним предузећем за
одношење тих отпадака (члан 16. ст. 1. алинеја 3);
4) не доведе делове обале и воденог простора у првобитно стање (члан 19. став 1. алинеја 1);
5) не престане да користи инсталације и приступни пут (члан 19. ст. 1. алинеја. 2);
6) не уклони плутајући објекат у прописаном року у случају предвиђеном чланом 24. ове Одлуке;
7) постави плутајући објекат без решења односно супротно решењу о одобрењу (члан 26. алинеја 1);
8) не поступи по налогу комуналног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од
2.500,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачке 4, 6, 7. и 8. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
2.500,00 до 75.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај надлежно јавно
предузеће које одобри прикључење на електро или водоводну мрежу кориснику плутајућег објекта који
нема одобрење за постављање плутајућег објекта (члан 14. ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у јавном предузећу новчаном казном
од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
Члан 32.
Новчаном казном од 20.000,00 динара на лицу места, казниће се за прекршај правно лице и
предузетник, ако:
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1) плутајући објекат не одржава у исправном стању, не уклања отпатке око објекта и нанос реке и не
обезбеди одговарајуће осветљење прилаза и пловног објекта (члан 18),
2) прља водени ток и припадајући део обале (члан 26. алинеја 2),
3) испушта отпадне воде у реку (члан26. алинеја 3),
4) плутајући објекат привеже за камен, дрво, клупу или други предмет (члан 26. алинеја 4),
5) оштећује обалу испред и око плутајућег објекта (члан 26. алинеја 5),
6) моторним возилом саобраћа на одбрамбеном насипу поред плутајућег (члан 26. алинеја 6),
7) моторно возило паркира мимо паркинг површина (члан 26. атинеја 7).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места новчаном казном од 5.000,00 динара и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се на лицу места физичко лице новчаном казном од
5.000,00 динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 325-15/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕСДЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић,с.р.

85.
На основу члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број:
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 98/2013), члана 40. став 1. тачка 7.
Статута Скупштине Општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014)
и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број:
5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран, на 18. седници, одржаној дана 09.07.2014. године,
донела је
О Д Л У К У
О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се постављање, одржавање и финансирање јавних и споменика културе на
јавним површинама и на површинама које се сагледавају са јавне површине, на територији Општине
Србобран.
Члан 2.
Споменик у смислу ове Одлуке је културно добро, јавни споменик, архитектонско и уметничко дело фигура, попрсје, биста, рељеф, спомен - плоча, спомен - парк, објекат меморијалне архитектуре и друго
спомен обележје, које је подигнуто у спомен на неки догађај или личност значајну како за Општину
Србобран, тако и за националну или светску историју и културу.
Члан 3.
Јавна површина у смислу одредаба ове Одлуке је: трг, улица, сквер, парк, речна обала, фасада
зграде која се налази на регулационој линији улице, односно јавне површине, део дворишта или парка у
склопу комплекса јавног објекта, који није ограђен и јавно се користи, а у складу са Законом о планирању и
изградњи.
2. ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА
Члан 4.
Ради спровођења ове Одлуке Општинско веће решењем образује Комисију за постављање споменика
(у даљем тексту: Комисија) као стручно радно тело.
Комисија има пет сталних и два повремена члана.
У Комисију се именују истакнути уметници и стручњаци из области културе и урбанизма историчари уметности, академски сликари, вајари, архитекте, представник Покрајинског завода за заштиту
споменика културе и заслужни грађани. Повремени чланови Комисије именују се после доношења Одлуке о
изградњи споменика.
Актом о образовању Комисије утврђује се састав, задаци, начин обављања стручноадминистративних послова и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 5.
Иницијативу за постављање споменика из члана 2. ове Одлуке може да покрене заинтересовано
правно или физичко лице.
Иницијатива у писаном облику са образложењем и предлогом за просторно решење односно локацију, упућује се Комисији коју образује Општинско веће.
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Члан 6.
Комисија о поднетим иницијативама, а на основу процене могућности реализације, нарочито о
могућности обезбеђења финансијских средстава, упућује предлог Општинском већу, који предлаже
Скупштини општине доношење одлуке о постављању споменика.
Члан 7.
Комисија за постављање споменика предлаже Општинском већу доношење Одлуке о расписивању
конкурса; прибавља стручна мишљења надлежних органа и установа ради утврђивања локације, услова
уређења и услова конкурса.
На основу прибављених мишљења из става 1. овог члана, Комисија утврђује локацију, ближе услове
конкурса, предлаже финансијски план пројекта и рок завршетка радова.
Члан 8.
Изузетно од одредаба ове Одлуке, на територији општине Србобран може се поставити реплика
споменика значајне уметничке и културно - историјске вредности, или реплика већ постојећег вајарског
дела, уз сагласност аутора.
О постављању реплике одлучује Скупштина општине на предлог Општинског веће, уз предлог
Комисије за постављање споменика.
Комисија пре утврђивања предлога Општинском већу, прибавља стручно мишљење о значају
реплике, висини средстава потребних за израду реплике, као и мишљење о локацији и условима уређења, у
складу са Законом.
Члан 9.
Скупштина општине на предлог Општинског већа и мишљења Комисије за постављање споменика,
доноси одлуку о премештању, изузетно о уклањању споменика, ако за то постоје оправдани разлози.
Члан 10.
Комисија је дужна да у року од 15 дана пре отпочињања радова на постављању споменика од
Покрајинског завода за заштиту споменика културе затражи услове за постављање и изглед споменика, као
и да у року од 30 дана од дана завршетка радова поднесе пријаву о постављеном споменику Заводу.
Покрајински завод за заштиту споменика културе сачињава евиденцију постављених споменика на
територији општине Србобран, постављених у складу са овом Одлуком и исте уписује у регистар.
3. ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА
Члан 11.
Споменици који су утврђени за културно добро, одржавају се у складу са одредбама Закона о
културним добрима (“Службени глaсник Републике Србије”, број: 71/94).
Члан 12.
Под одржавањем споменика у смислу одредаба ове Одлуке подразумева се: редовно одржавање
чистоће, нега зелених површина, контрола расвете, поправка прилазне стазе или пута и по потреби
спровођење мера заштите споменика (конзерваторске, рестаураторске и др.), обезбеђење од оштећења.
Члан 13.
Одржавање споменика и простора око споменика врши надлежно јавно комунално предузеће или
установа, којој је то посебном одлуком Општинског већа поверено. Мере заштите (конзерваторске,
рестаураторске и др.) спроводе се према условима које утврђује Покрајински завод за заштиту споменика
културе, на основу писане пријаве о физичким и другим оштећењима, која се доставља Заводу.
Члан 14.
Чување и одржавање надгробних споменика на гробљима, подигнутих личностима значајним за
Општину Србобран, националну или светску историју и културу, објеката меморијалне архитектуре или
спомен гробља, поверава се надлежном комуналном предузећу.
Евиденцију надгробних споменика из претходног става, са њиховом валоризацијом, мерама техничке
заштите и одржавања, сачињава Покрајински завод за заштиту споменика културе.
Члан 15.
Општинско веће, на предлог општинске
управе надлежне за област културе, у сарадњи са
Покрајинским заводом за заштиту споменика културе, може чување и одржавање једног или више
споменика поверити правном лицу или другом органу и организацији, уз њихову сагласност, као и поставити
стараоца.
Члан 16.
Сва лица су дужна да чувају споменике и да се према њима односе са дужном пажњом.
Споменици се не смеју прљати, скрнавити, оштетити или уништити.
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Члан 17.
Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети или уништи
споменик, дужно је да га врати у пређашње стање под надзором Покрајинског завода за заштиту споменика
културе, односно надокнади насталу штету у складу са Законом.
Уколико лице из става 1. овог члана не врати споменик у пређашње стање, то ће учинити друго
правно или физичко лице, о трошку правног или физичког лица из става 1. овог члана.
4. НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над применом ове одлуке врши комунална и грађевинска инспекција.
Надзор над извођењем мера техничке заштите, врши Покрајински завод за заштиту споменика
културе.
5. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 19.
Средства за постављање и одржавање споменика обезбеђују се у буџету општине и на други начин:
из прилога, поклона, донација и друго.
Члан 20.
Правно или физичко лице, које обезбеди средства у потпуности или више од 50% средстава за
постављање споменика, има право на уписивање имена на постаменту, поред споменика или обележавањем
на други примерен начин.
6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Поред одредби Закона о културним добрима, Кривичног законика, Закона о прекршајима, примењују
се и казне утвређене овом Одлуком.
Члан 22.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице:
- ако подигне, премести или уклони споменик супротно одредбама Одлуке (чл. 6. и 9.).
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00
до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 250.000,00 динара.
Члан 23.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице:
- ако намерно или из крајње непажње уништи или оштети споменик (чл. 16. Одлуке)
- ако споменик прља или скрнави (чл. 16. Одлуке).
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00
- 250.000,00 динара.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Општинско веће ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке именовати Комисију за
постављање и одржавање споменика.
Комисија доноси Пословник о раду.
Члан 25.
Обавезује се Покрајински завод за заштиту споменика културе да у року од 90 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке, ажурира евиденцију споменика на територији Општине Србобран.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Србобран ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 633-6/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић,с.р.

86.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број:
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 98/2013), члана 40. тачка 7.
Статута Општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83.
Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист општине Србобран" број: 5/2008, 7/2012 и
6/2014), Скупштина општине Србобран на 18. седници одржаној дана 09.07.2014. године донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о привременом постављању монтажних и других
објеката на јавним површинама („Службени лист Општине Србобран“, број: 3/2007 и 7/2012) тако што се у
члану 11. иза става 4. додаје став 5. који гласи:
„Приликом постављања објеката и уређаја на јавној површини забрањено је да се припрема
мобилијара односно објеката и уређаја који се постављају врши на месту постављања (не може се на јавним
површинама вршити заваривање, шмирглање, фарбање, и сл.)“.
Члан 2.
У члану 29. Одлуке иза става 4. додаје став 5. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана за постављање летњих башти у улици Ј.Ј.Змај у Србобрану није
допуштено постављање ограде, жардињера и слично уз летње баште, а столови, столице и сунцобрани
морају имати гумено - пластичну подлогу која не оштећује тротоар. Такође изузетно од става 2. овог члана у
наведеној улици се не може постављати ни подијум.“
Члан 3.
Члан 36. Одлуке се мења и сада гласи:
„Члан 36.
Рекламни панои су објекти који се постављају на површинама јавне намене и у смислу ове Одлуке
обухватају: билборд, рекламне табле и рекламне табле на стубу јавне расвете (не и на стубовима надземне
мреже дистрибутивног система електричне енергије) рекламни панои на фасади и други рекламни панои.
Транспарент постављен између зграда или стубова ниско-напонске мреже поставља се само за
значајне приредбе и уз сагласност власника објеката на које се поставља. Ови транспаренти не могу се
постављати на висини мањој од 4,5 м од нивелете коловоза.
Рекламни панои се не могу постављати на: стуб или наличје саобраћајног знака, стуб или наличје
семафора, мостовима, стабло дрвета или украсног зеленила, аутобуско стајалиште, у троуглу прегледности
раскрснице, осим на стуб јавне расвете, под условима утврђеним овом Одлуком.
Распоред боја, симбола на рекламном паноу не сме да подсећа на саобраћајни знак.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања саобраћајни знак.
Минимална
удаљеност рекламног паноа од саобраћајног знака је 15 м у насељу, а 50 м ван насеља.
Рекламни панои не могу се постављати у зони која чини уже историјско језгро Србобрана и која је
утрвђена као просторно културна историјска целина Планом генералне регулације насеља Србобран.“
Члан 4.
Иза члана 36. Одлуке додају се нови чланови 36а. и 36б. Који гласе:
„Члан 36а.
Рекламне табле су табле на којима се врши сопствено рекламирање и које су димензије 1,20 м x 1,00
м.
Ако се рекламна табла поставља изнад тротоара, минимална вертикална удаљеност доње ивице
рекламне ознаке од најистуреније тачке тротоара је 2,5 м.
Ако се рекламна табла поставља изнад коловоза, минимална вертикална удаљеност доње ивице
рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је 4,5 м.
Ако се рекламна табла поставља поред коловоза, минимална хоризонтална удаљеност најближе
ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је 1,5 м, а ако је висина доње ивице рекламне
ознаке мања од 3 м, минимална хоризонтална удаљеност је 1,2 м.
Рекламне табле могу се постављати на два стуба и на висини од 1,20 м од коте терена, у свему
према урбанистичкој сагласности Дирекције.
Рекламне табле могу се постављати (качити) и на стубовима јавне расвете на висини од 5,00м
димензија 70 цм x 100 цм.
На стубу јавне расвете могу да се поставе највише две светлеће рекламне табле под условом да су
постављене на супротним странама у односу на осу стуба.
Рекламне табле могу бити једностране и двостране.
Рекламне табле могу бити осветљене.
Постављање и уклањање рекламних табли на стубовима јавне расвете врши се уз обавезно
присуство стручне службе Дирекције.
Члан 36б.
Билборди су рекламне плоче димензија максимално 4,00 м x 3,00 м и могу бити осветљени или
неосветљени, као и једнострани и двострани.
Ако се билборд поставља изнад тротоара, минимална вертикална удаљеност доње ивице билборда
од најистуреније тачке тротоара је 2,5 м.
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Ако се билборд поставља изнад коловоза, минимална вертикална удаљеност доње ивице билборда
од најистуреније тачке коловоза је 4,5 м.
Ако се билборд поставља поред коловоза, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице
билборда од најистуреније тачке коловоза је 1,5 м, а ако је висина доње ивице билборда мања од 3 м,
минимална хоризонтална удаљеност је 3,0 м.
Рекламна плоча билборда се поставља на стуб висине најмање 2,50 м у свему према урбанистичкој
сагласности Дирекције.“
Члан 5.
Члан 37. Одлуке се мења и сада гласи:
„Члан 37.
Решење о одобрењу за постављање рекламних паноа издаје се на захтев, уз који је подносилац
дужан да приложи:
Решење о регистрацији радње, односно предузећа;
Ситуациони план израђен од стране ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран"
Србобран којим је одређен положај билборда и рекламне ознаке и други урбанистичко-технички услови;
Технички опис и скицу конструкције рекламних паноа са дефинисањем димензија, типа конструкције,
материјала и димензија конструктивних ел.;
Статички прорачун сигурности израђен од стране овлашћеног пројектанта (за билборде, слободностојеће
рекламне табле површине веће од 2м2 .
Подрачун и шему инсталација и сагласност електродистрибуције, ако се захтев подноси за постављање
билборда или рекламне ознаке која је осветљена, светлећа или просветљена.
Сагласност и услове надлежних органа, ако се захтев подноси за постављање билборда и рекламних
ознака у путном појасу локалних, некатегорисаних, регионалних и магистралних путева.“
Члан 6.
У члану 38. Одлуке иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана у улици Ј.Ј.Змај у Србобрану могуће је постављање само тенде
фиксиране на фасаду објекта без ослањања на тротоар.“
Члан 7.
У члану 55. Одлуке став 1. иза речи „постави без одобрења“ додају се речи „приликом постављања
објеката или уређаја на јавној површини оштети или наруши изглед коловоза, тротоара или објеката
инфраструктуре.“
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине
Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 353-32/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић

87.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број: 129/2007), члана 90. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2010 и 4/2013), члана 40. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина
општине Србобран на својој 18. седници одржаној 09.07.2014. године донела је
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Програм уређивања отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину (у даљем
тексту: Програм) (Службени лист Општине Србобран“, број: 6/2014), мења се тако што се у ставу 6. износ:
„67.450.000,00“ замењује износом: „75.963.402,00“
Табела иза става 7. мења и сада гласи:
Капиталне објекте
Површине јавне намене
- средства обезбеђена у 2013 години
- средства обезбеђена у 2014 години
Опремање грађевинског земљишта
- средства обезбеђена у 2013 години

7.200.000,00
62.434.528,68
18.784.528,68
43.650.000,00
30.508.984,96
5.395.582,96
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25.113.402,00
100.143.513,64
24.180.111,64
75.963.402,00

II
Табеларни део Програма уређивања грађевинског земљишта од посебних интереса за Општину
Србобран за 2014. годину се мења и гласи:
1.
1.1.
1.2.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Капитални објекти
Објекти од стратешког значаја за развој општине
Изградња фекалне канализације у ул. Цара Лазара у Србобрану(реализација
јун - септембар 2014. год.)
Израда пројекта приступног пута до пречистача отпадних вода у Србобрану
(геодетски снимак парцеле, услови, локацијска дозвола) (реализација октобар децембар 2014. год.)
мостови
Израда пројекта и извођење радова на мосту код Калварије на Криваји
(реализација јун-октобар 2014 год.)
Специјалистички преглед и пројекат санације моста на ДТД у Турији
(реализација август-октобар 2014 год.)
Површине јавне намене
Јавне површине
Крпљење ударних рупа на коловозима (средства обезбеђена у 2013 години)
(реализација мај - септембар 2014. год.)
2.2.Израда пројекта за путеве у инд. зони Б и Ц (парцелација, провођење у
катастру, геодетси снимак парцеле, услови, локацијска дозвола) (реализација
март –децембар 2014 год.)
Пројекат кружног тока у Србобрану (услови, локацијска дозвола) (реализација
јануар-август 2014 год.)
Изградња тротоара у Надаљу (дужине 200м) (реализација јул - октобар 2014
год.)
Изградња атмосферске канализације и поплочавање коловоза лучним
пресованим бетонским елементима са кварцном површином у ул. Ј.Ј.Змаја у
Србобрану (грађевински радови) (средства обезбеђена у 2013 год.)
(средства у 2014. години)
(реализација април - децембар 2014. год.)
Уређење центра и израда пројекта за реконструкцију
водоводне мреже у Турији (геодет. снимак парцела, услови, локацијска)
(реализација јул - децембар 2014. год.)
Изградња тротоара у ул. Скопљанска у Србобрану
(услови,пројекат, сред. из 2013) (реализација јун - јул 2014. год.)
Уређење постојећих атмосферских канала у Надаљу (реализација јун - јул 2014.
год.)
Реконструкција прилазних путева постојећим објектима (ћуприје) (реализација
март – јун 2014. год.)
Јавно осветљење и светлосна сигнализација
Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
Паркови и тргови
Пројекат уређења Трга Републике и Трга Слободе у Србобрану (геодетски
снимак парцела, услови, локацијска дозвола) (реализација јун - новембар 2014.
год.)
Опремање грађевинског земљишта
Линијско опремање (гео снимак,услови,пројекат,дозвола)
Изградња подземних контејнера за стамбене зграде у Србобрану (реализација
јун - новембар 2014. год.)
Изградња атмосферске канализације у Турији (средства из 2013.) (реализација
јул - децембар 2014. год.)
Изградња атмосферске канализације у Турији (средства из 2014.) (реализација
јул - децембар 2014.)
Израда пројекта и изградња атмосферске канализације у ул. Светог Саве, Мала
и у делу насеља „Геданка“ у Србобрану (гео.снимак, парцелација, услови,
локацијска дозвола)
(средства обезбеђена у 2013 години)(реализација мај – новембар 2014. год.)
Опремање индустријске зоне Б у Србобрану
Изградња прикључака пута према пројекту појачаног одржавања државног пута
другог реда бр. 115 од спољне ивице пута до парцеле 11364/7 и у дубину 5m,
површине 233m2
Изградња водовода до парцеле11364/3 – дужина вода 300m Ф - 63mm
Изградња кабловских 20KV вода (према инвестиционом програму израђеном од
Електровојводине)
Изграња МРГС у наведеном делу зоне
Опремање индустријске зоне А у Србобрану

7.200.000,00
2.000.000,00

500.000,00

1.700.000,00
3.000.000,00
62.434.528,68
720.000,00
1.000.000,00
720.000,00
500.000,00

17.514.528,68
32.917.000,00
6.000.000,00
450.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00

1.713.000,00
30.508.984,96
500.000,00
3.506.082,96
500.000,00
5.000.000,00

1.889.500,00
11.113.402,00

1.400.000,00
500.00,00
1.213.402,00
8.000.000,00
8.000.000,00
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Изградња МРГС
УКУПНО
средства обезбеђена у 2013 год.
средства обезбеђена у 2014 год.

10

100.143.513,64
24.180.111,64
75.963.402,00

III
Ова Измена Програма објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 463-14/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић,с.р.

88.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије»,
број: 129/2007), члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник Републике Србије»,
број: 88/2011), члана 14. став 1. и 2. Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника
(«Службени лист Општине Србобран», број: 4/2013,) члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран
(«Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине
Србобран на 18. седници одржаној 09.07.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о привременом обављању делатности превоза путника у
приградског саобраћају на територији општине Србобран
I
Даје се сагласност на Одлуку о привременом обављању делатности превоза путника у приградског
саобраћају на територији општине Србобран број: 06-40-14/2014-III од 20.06.2014. године.
II
Саставни део ове Одлуке чини Одлука о привременом обављању делатности превоза путника у
приградског саобраћају на територији општине Србобран број: 06-40-14/2014-III од 20.06.2014. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Србобран ».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-28/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕСДЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић,с.р.

89.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на 18.
седници одржаној 09.07.2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ СРБОБРАН
I
МЕЊА СЕ тачка I Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије и економске школе
„Светозар Милетић“ Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 7/2012, 10/2013, 13/2013 и
14/2013).
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“
Србобран ДЕБЕЉАЧКИ ЂОРЂЕ из Србобрана.
ЧОБАНОВ РАДОСАВА ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар
Милетић“ Србобран, као представник Савета родитеља.
Измењена тачка I Решења о именовању чланова Школског годбора Гимназије и економске школе
„Светозар Милетић“ Србобран гласи:
„За чланове Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран именују се, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Секулић Бранислава
Ивошев Љиљана
Крњетин Боривој
Црнковић Јелена
Каурин Љиљана
Маџгаљ Софија

члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Наставн. већа
Наставн. већа
Наставн. већа

стр.бр.
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Чобанов Радосава
Радосављев Мирослава
Дунђерски Гордана

члан
члан
члан
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представник Савета родитеља
представник Савета родитеља
представник Савета родитеља

II
Мандат новизабраног члана Школског одбора Гимназије и еконосмке школе
„Светозар Милетић“
Србобран траје до истека мандата чланова именованих Решењем о именовању чланова Школског одбора
Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран („Службени лист општине Србобран“, број:
7/2012, 10/2013, 13/2013 и 14/2013).
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
Образложење
Чланом 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013) предвиђено је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, чланом 55. став 3. тачка 4) је регулисано да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове ако овлашћени
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања због престанка основа по којем је
именован у орган управљања (досадашњем члану Школског одбора Дебељачки Ђорђу је са крајем школске
2013/2014. године дете престало да похађа наставу у овој школи).
У складу са овим овлашћени предлагач је предложио да се уместо члана Школског одбора Дебељачки
Ђорђа именује Чобанов Радосава из Србобрана.
Мандат новоименованог члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“
Србобран траје до истека мандата чланова именованих Решењем о именовању чланова Школског одбора
Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран („Службени лист општине Србобран“, број:
7/2012, 10/2013, 13/2013 и 14/2013).
Сходно напред изнетом донето је Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није
допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана
достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-8/2014-I
Дана: 09.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић,с.р.

90.
На основу члана 68. став 1. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник
Републике Србије“, број: 135/2004, 36/2009, 36/2006 – др закон и 72/2009 – др закон), члана 6. Одлуке о
накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2012),
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), по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број: 401-00-458/14 од 03.06.2014. године, Општинско веће Општине Србобран, на 33.
седници, одржаној дана 20.06.2014. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком мења се Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Срборан, број: 3/2014.
Члан 2.
Члан 2. Програма се мења и исти сада гласи:
„Средства Фонда из члана 1. овог Програма, у укупном износу од 9.144.530,53 динара, оствариће се
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Србобран, и то од:

посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине 6.500.000,00 динара

пренети износ неутрошених средстава из 2013. године 2.644.530,53 динара“
Члан 3.
Мења се члан 3. Програма, и исти сада гласи:
„Средства Фонда из члана 2. овог Програма, у складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним
законима из области заштите животне средине, користиће се наменски за финансирање:

подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;

програми и пројекти праћења стања животне средине;

програма заштите и развоја заштићених природних добара;

стр.бр.
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образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;

друге активности од значаја за заштиту животне средине;

трошкова реализације програма.
Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти ............................. 2.500.000,00 динара
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на следеће:
Редовно уклањање дивљих депонија на територији читаве општине
Биолошки третман комараца и крпеља
Биолошки третман амброзије
Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина по свим насељеним местима
у општини
Озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина по свим месним заједницама општине
Остали превентивни и подстицајни програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба
За реализацију наведених програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и организацијама и
установама, након спроведеног одговарајућег поступка.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона
и у сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине.
Програми и пројекти праћења стања животне средине ......................................... 650.000,00 динара
У 2014. години планира се контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о заштити
животне средине (Мониторинг: чланови 69. до 73 „Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и
72/09 – др. закон), и посебним законима, и то:
Инспекцијско мерење комуналне буке, у складу са општинском Одлуком о мерама и заштити од буке
Ванредна мерења у случајевима хемијског акцидента
За реализацију наведених мерења и испитивања потписиваће се уговори са овлашћеним стручним и
научним организацијама и установама, у складу са прописима.
Програми заштите и развоја заштићених природних добара ............................. 3.600.000,00 динара
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на
територији Општине Србобран, на начин који ће омогућити њихово очување. Планиране активности обављаће
се у следећим активностима:
Обележавање дана Паркова природе (24.мај)
Обележавање Дана Парка природе „Бељанска бара“
Едукативне радионице са предшколским и основношколским установама
Ослособљавање инфо - центра
Промотивне активности
Одржавање и уређење Парка природе „Бељанска бара“
Наведени програми реализоваће се у складу са прибављени Сагласностима, стручних организација, и
у сарадњи са заинтересованим странама.
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине ....... 620.000,00 динара
У циљу популаризације заштите животне средине и подизања нивоа свести о проблематици исте,
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животе средине ће, самостално или у
сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у следећим активностима:
Акција сакупљања електричног и електронског отпада на територији читаве општине, у сарадљи са основним
школама
Штампање едукативног материјала
Обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете Земље, Светски дан заштите животне средине,
сајмови заштите животне средине)
Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста, кроз еколошке школе и курсеве
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта председника Општине,
а на основу поднетих захтева надлежних институција са територије Општине Србобран, као и надлежног
одељења Општинске управе Србобран.
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Друге активности од значаја за заштиту животне средине .................................. 1.774.530,53 динара
У смислу осталих активности значајних за заштиту животне средине Програмом се предвиђају следеће:
Обезбеђивање суфинансирања за учешће на домаћим и међународним конкурсима у областима заштите животне средине
Финансирање пројеката невладиних организација које делују у области жаштите и очувања животне средине, на територији
општине; са акцентом на едукацију
Благовремено, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине, преко средстава јавног
информисања
Остале активности, које нису посебно наведене у оквиру овог Програма, а укаже се потреба током 2014. године

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-40-10/2014-III
Дана: 20.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Младеновић, с.р.

91.
На основу члана 46. и 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“,
број: 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 33. седници, одржаној 20.06.2014. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ПЕТИМ ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о петим изменама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи Србобран број: 02-7/2014-IV од 18.06.2014. године.
Саставни део овог Решења чини Правилник о петим изменама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран број: 02-7/2014-IV од
18.06.2014. године.
II
Овлашћује се начелник Општинске управе Србобран да сачини пречишћени текст Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Служебном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-40-19/2014-III
Дана: 20.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Младеновић, с.р.

92.
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије»,
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010 , 101/2011, 93/2012 , 62/2013, 63/2013 – исп. и 108/2013), члана 59. и
79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана
2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009) и
члана 14. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
14/2013 и 6/2014), Општинско веће на 33. седници, одржаној 20.06.2014. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2014. ГОДИНУ
I
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
14/2013 и 6/2014) врши се промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. став 1. Закона о
буџетском систему, према следећем:

стр.бр.
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13
51
52а
64а
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94а
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О п и с
Дотације Синдикат управе
Услуге по уговору – Општинска управа и ОЈП
Путни трошкови ученика специјалних одељења
Помоћ у медицинском лечењу ОШ „Вук Караџић“
Помоћ у медицинском лечењу ОШ „Ј.Ј.Змај“
Специализоване услуге ОШ „П. Драпшин“
Накнада за превоз на посао и са посла ОШ „Ж.Зрењанин-Уча“
Услуге по уговору ОШ „Жарко Зрењанин-Уча“
Порези, обавезне таксе ОШ „Жарко Зрењанин-Уча“
Стални трошкови ОШ „Вук Караџић“
Стални трошкови ОШ „Ј.Ј.Змај
Стални трошкови ОШ „Жарко Зрењанин-Уча“
Набавка опреме Дом културе
Капитално одржавање зграда и објеката - ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“
Средства за избегла и расељена лица - Буџетски фондови
Накнаде у натури
Услуге по уговору МЗ Надаљ
Дотације осталим нивоима власти МЗ Надаљ
Стална конференција градова и општина
Издаци из средстава донација
Дотације осталим нивоима власти
Избори у месним заједницама
У К У П НО:

09.07.2014. Број

10

Претходно
предложено
0,00
11.800.000,00
194.000,00
0,00
0,00
10.000,00
50.000,00
160.000,00
0,00
7.692.000,00
6.626.000,00
1.689.000,00
97.000,00

Новоувтврђени
износ
331.500,00
11.468.500,00
450.000,00
73.910,00
66.239,00
24.160,00
64.291,00
300.000,00
20.500,00
7.407.000,00
6.426.000,00
1.588.900,00
120.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

0,00
0,00
70.000,00
0,00
100.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
1.600.000,00
56.088.000,00

902.500,00
5.500,00
100.000,00
50.000,00
300.000,00
9.523.000,00
14.100.000,00
1.266.000,00
56.088.000,00

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-110/2014-III
Дана: 20.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Младеновић, с.р.

93.
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, 2/2013, 63/2013 - исп. и 108/2013), члана 59. и 79.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 2. и
38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран“, број:
14/2013 и 6/2014), Општинско веће на 33. седници, одржаној 20.06.2014. 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 2014. годину (»Службени лист
општине Србобран», број: 14/2013 и 6/2014), глава 4.14 – Резерве буџета, функција 110 – Извршни и
законодавни органи, позиција 251, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара (Словима: стохиљададинара
и 00/100) Удружењу „Цитадела“ Србобран.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 4.11. – Дотације невладиним
организацијама, функционална класификација 110 – Дотације невладиним организацијама из буџета,
позиција 245, економска класификација 481 – Остала удружења грађана – Удружење “Цитадела“
Србобран у износу од 100.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-109/2014-III
Дана: 20.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Младеновић, с.р.

94.
На основу члана 39. Одлуке о заштити пољопривредних имања на територији Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 6/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени
лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. Пословника Општинског већа Општине Србобран

стр.бр.
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(„Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће Општине Србобран на 34. седници
одржаној 02.07.2014. године, донело је
П Р А В И Л Н И К
О РАДУ СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ И НАДЗОРА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин рада Службе за заштите и надзора (у даљем тексту: Служба),
овлашћења пољопривредно-комуналних надзорника, поступак пријаве штете, поступак са одузетим
производима или средствима којим је крађа учињена, поступак са ухваћеном стоком.
Члан 2.
Службу заштите и надзора чине:
- Шеф Службе, - 1 извршилац
- Пољопривредни комунални надзорници - 8 извршиоца.
Члан 3.
Пољопривредно комунални надзорници заснивају радни однос на неодређено време у Општинској
управи Србобран на основу чега остварују сва права из радног односа.
Члан 4.
Приликом расписивања огласа за заснивање радног односа на пословима и задацима пољопривредно
комуналног надзорника, као услови за заснивање радног односа, морају се доставити следећи докази:
- о завршеној средњој школи,
- возачка дозвола Б категорије
- доказ да лице није осуђивано за кривично дело,
- доказ да се против лица не води кривични поступак за кривчна дела која се гоне по службеној дужности,
- доказ да се против лица не води прекршајни поступак за прекршај против јавног реда и мира и прекршај
утврђен Законом о оружју и муницији ("Службени гласник РС", број: 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98,
39/2003, 101/2005, 85/2005, 27/2011и 104/2013)
- доказ о завршеној обуци о руковању оружјем.
II ОВЛАШЋЕЊА ШЕФА СЛУЖБЕ И ПОЉОПРИВЕДНО КОМУНАЛНИХ НАДЗОРНИКА
Члан 5.
Шеф Службе је дужан:
да организује рад Службе заштите надзора,
организује обуку пољопривредних надзорника,
врши проверу кандидата за запослење,
чува и одржава комплетно наоружање, муницију и другу опрему предвиђену за потребу обезбеђења,
брине о извршењу мера заштите од пожара,
да за време Службе буде на сталној телефонској вези,
да непрестрано одржава телефонску везу са пољопривредно комуналним надзорницима,
да предузима све мере и друге радње утврђене Одлуком о заштити пољопривредних имања на територији
општине Србобран (у даљем тексту: Одлука) и овим Правилником,
- да утврди и изврши поделу зона за које ће бити одговоран пољопривредно комулални надзорник како у
грађевинском реону тако и у вангређевинском реону-пољопривредном земљишту,
- да свакодневно, у току вршења надзора одређује трасе кретање надзорника а према потребама рада Службе
и да о томе води евиденцију,
- да контролише надзорнике да ли обилазак терена врше према задатој траси.

-

-

Члан 6.
Пољопривредно комунални надзорници дужни су да:
за време вршење дужности носе службену униформу,
да врше обилазак оног дела атара или насељеног места за које га задужи Шеф Службе,
да приликом предаје дужности упозна Шефа Службе и пољопривредно комуналног надзорника који
преузима дужност о свим догађајима који су се десили за време трајање његове смене,
да поступи по захтевима органа МУП-а која се односе на питања обебзбеђења и заштите од пожара,
да одмах извести надлежне органе МУП-а у случају када би био угрожен живот људи и имовина, када
постоји сумња да је нечијим поступком извршено кривично дело и када је употребио ватрено оружје,
да одржава телефонску везу са Шефом Службе и осталим пољопривредно комуналним надзорницима који су
у смени,
да врши надзор и обезбеђење на подручју све три катастарске општине (К.О. Србобран, К.О. Турија и К.О.
Надаљ I) са територије Општине Србобран,

стр.бр.
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- у изузетним случајевима, ради осматрања, по налогу и одобрењу Шефа Службе може изаћи и ван територије
Општине Србобран,
- да предузима и друге мере и задатке по налогу Шефа Службе.
- да сарађује са чуварима парка природе „Бељанска“ и да предузме мере у случају потребе, које су
дефинисане чланом 25. Одлуке,
- да се старају и одржавају возила која косите у вршењу послова Службе заштите и надзора
- да се старају и одржавају оружје које користе.

-

да
да
да
да

Члан 7.
Овлашћења радника Службе заштите и надзора су:
легитимишу лица затечена на месту које надзире и обезбеђује,
изврши претрес лица и возила затечених на месту које надзире и обезбеђује,
носи оружје и употреби га у складу са Законом,
употреби физичку силу када је то неопходно а у складу са Законом.

Члан 8.
Шеф Службе и пољопривредно комунални надзорници имају својство службеног лица у складу са
чланом 10. Одлуке.
Шеф Службе и пољопривредно комунални надзорници су у обавези, да при обављању дужности,
обавезно носе службену легитимацију, на којој ће, поред њихових личних података, на полеђини
легитимације бити исписана и овлашћења пољопривредно комуналног надзорника.
Својство службеног лица подразумева:
- коришћење јединствене службене униформе и опреме. Под опремом се подразумева:
- мотоцикл или теренско возило, мобилни телефон, оружје и двоглед.
- сва овлашћења која има по основу члана 12. Одлуке о заштити пољопривредних имања на територији
општине Србобран,
- употребу ватреног оружја само ако употребом других средстава или на други начин
- не може да од себе одбије непосредни напад којим се угрожава његов живот,
- да ради хватања или идентификације починиоца крађе или штете на пољопривредним имањима поступа у
складу са Одлуком и овим Првилником.
Овлашћење из предходног радници Службе заштите и надзора имају само када су на дужности.
Члан 9.
Сваки радник Службе заштите и надзора
је у обавези да након завршетка рада изврши
примопредају целокупне опреме следећој смени (осим службене униформе и службене легитимације).
Члан 10.
Шеф Службе води Регистар оружја и муниције Службе заштите и надзора у којем се евидентира
преузимање и враћање оружје и муниције од стране сваког надзорника и самог Шефа Службе.
III ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ ШТЕТЕ
Члан 11.
Пољопривредно комунални надзорник је у обавези да о учињеној штети сачини записник у складу са
чланом 27. Одлуке.
Записник мора садржати све податке назначене у члану 12. тачка 3, 4. и 5. Одлуке.
Члан 12.
Шеф Службе је у обавези да наводе из записника чувара поља обавезно унесе у "Књигу штета на
пољопривредним имањима" у складу са чланом 27. Одлуке.
Шеф Службе је у обавези да Записнике и друге доказе доставља комуналној инспекцији.
Комунални инспектор је у обавези да на основу достављених записника и других доказа, сачини
Захтев за покретање прекршајног поступка и достави га најкасније у року од 5 дана од дана пријема
записника од Шефа Службе, надлежном судији за прекршаје.
Комунални инспектор је у обавези да на основу достављених записника и других доказа, сачини
Решење којим ће наложити предузимање одређених радњи или откањања штетних последица радњи и
достави га најкасније у року од 5 дана од дана пријема записника од Шефа Службе, физичком или правном
лицу, учиниоцу недозвољене радње.
Члан 13.
Пољопривредно комунални надзорник или Шеф Службе је у обавези да се одазове позиву надлежног
суда или надлежног судије за прекршаје, уколико то ти органи захтевају, а ради утврђивања чињеничног
стања.
IV ПОСТУПАК СА УКРАДЕНИМ ПРОИЗВОДИМА ИЛИ СРЕДСТВИМА ЗАТЕЧЕНИМ У КРАЂИ
Члан 14.

стр.бр.
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Уколико пољопривредно комунални надзорник утврди да је извршена крађа пољопривредних усева и
починиоца ухвати на лицу места, односно има сазнања ко је починилац, дужан је да о томе сачини записник
и одмах обавести надлежни орган.
Члан 15.
Пољопривредно комунални надзорник ће заједно са полицијом извршити одузимање украдене робе и
задржати средтва којом је роба украдена или превожена и исту одмах, уз предходно обавештавање Шефа
Службе сместити на чување у организацију или код појединца са којом општинска управа има закључен
уговор о чувању заплењене робе и средстава затечених у крађи.
Одлузета роба и средства затечена у извршењу кривичног дела или прекршаја чувају се најдуже 8 дана.
Члан 16.
Пољопривредно комунални надзорник је дужан да починиоце крађе задржи на лицу места до
доласка полиције, односно да изврши идентификацију починиоца крађе, уколико није у могућности да исте
задржи до доласка полиције.
Члан 17.
Општинска управа Србобран је о обавези да, у складу са чланом 12. тачка 4. Одлуке, закључи
уговор о чувању украдене робе и средстава затечених у крађи са организацијом или појединцем који имају
услове за чување тих роба и ствари.
Члан 18.
Организација или појединац из претходног члана, који чувају заплењену робу и ствари, имају право
на накнаду за чување истих, а према ценовнику који утврди Општинска управа Србобран уз претходну
сагласност Општинског већа Општине Србобран.
Трошкови смештања и чувања робе и ствари могу се наплтити на начин утврђен чланом 23. став 2. и
3. Одлуке.
V ПОСТУПАК СА УХВАЋЕНОМ СТОКОМ
Члан 19.
Поступак са ухваћеном соком, било да је она починилац штете или да је служила као средство за
извршење крађе, идентичан је поступку утврђеном члановима 14. до 18. овог Правилника и у складу са
чланом 23. став 2. и 3. Одлуке.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Саставни део овог Правилника је и скица територије која означава подручје на коме Служба врши
заштиту и надзор.
Члан 21.
Најугроженија подручја, на територији на којој Служба врши заштиту и надзор, су рубна подручја
територије општине због уласка лица са територија других општина и подручја у потезима Тук и Девечер због
интензивније повртарске производње, као и пољопривредна земљишта под засадом кукуруза и детелине без
обзира на ком делу атара се налазе (све три катастарске општине).
Члан 22.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Службе заштите и надзора
("Службени лист Oпштине Србобран", број: 3/2004).
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а има се
Србобран.

ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-43-8/2014-III
Дана: 02.07.2014. године

објавити у Службеном листу Oпштине

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Младеновић, с.р.

стр.бр.
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95.
На основу члана 47. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број:
72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС),
члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број: 135/2004 и 88/2010), члана 11. Одлуке о Општинској управи Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 10/2008, 2/2009, 13/2013 и 14/2013) и члана 192. Закона о општем управном
поступку ( „Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник Републике Србије“, број:
30/2010), Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту
животне средине, уз претходно прибављено Мишљење број: 501-3/14-IV-01 од 15.04.2014. године издатог
од стране Општинске управа Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту
животне средине, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
За израду Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу ДВ 110kV број 142/1 Србобран –
Бечеј К.О. Србобран (у даљем тексту План), није потребна израда стратешке процене утицаја на животну
средину.
Образложење
У поступку израде Плана је покренут поступак за доношење Одлуке о потреби израде стратешке
процене утицаја Плана на животну средину. У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/10) је прибављено Мишљење о потреби
израде стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана.
План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу ДВ 110kV број 142/1 Србобран – Бечеј
израђује се ради обезбеђивања сигурног рада преносног система у предстојећем периоду, а у складу са
смерницама Просторног плана Републике Србије. С обзиром на карактеристике будуће намене обухвата
Плана, не постоји могућност директног значајнијег негативног утицаја на животну средину, као ни
евентуалног кумулирања са ефектима других садржаја у околини обухвата Плана.
У односу на напред наведено, а сходно Критеријумима за одређивање могућих карактеристика
значајних утицаја (Прилог I Закона о стратешкој процени утицаја), следи да предметни План нема већег
значаја за заштиту животне средине и одрживи развој и могућег утицаја на ваздух, воду, земљиште, климу,
биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет, заштићена природна добра, становништво и здравље
људи, кулутно-историјску баштину, инфраструктурне, индустријске и друге објекте и друге створене
вредности, из разлога будуће намене површине обухвата Плана.
Ценећи напред наведено, као и поменуто Мишљење, реализација овог Плана неће имати значајних
негативних утицаја на животну средину, те је на основу члана 9. став 3. Закона, одлучено као у
диспозитиву.

ОШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: 350-10/14-IV-01
Дана: 16.04.2014. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Зоран Чаленић, с.р.

стр.бр.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Србобран
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Србобран
Одлука о доношењу Стартегије локалног одрживог развоја Општине Србобран за период
2014 – 2020 са акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја
Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110
kV број 142/1 Србобран – Бечеј
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за комплекс
акумулације „Србобран“ на Криваји и повезивање акумулације са каналом ДТД Србобран –
Врбас – Бездан
Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији
Општине Србобран
Одлука о постављању објеката на води и водном земљишту на територији Општине Србобран
Одлука о постављању и одржавању споменика на територији Општине Србобран
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката
на јавним површинама
Измене Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014.
годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о привременом обављању делатности превоза
путника у приградском саобраћају
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије и економске
школе „Светозар Милетић“ Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Одлука о измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о петим изменама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2014. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Правилник о раду Службе заштите и надзора
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Решење о непостојању потребе за израду стратешке процене утицаја на животну средину за
израду Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу ДВ 110kV број 142/1
Србобран – Бечеј К.О. Србобран

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
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