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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

____________________________________________________________________________________
Година XLII                                   _________Србобран
_______________________________

 
105. 

На основу члана 2. став 3. тачка 1
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 22 Одлуке о 
12/2014 и 14/2015, 19/2016 друга Одлука
(„Службени лист Србобран“ број 8/2015;
(„Службени лист Општине Србобран“, број:
Општине Србобран“, број: 10/2008 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
седници одржаној 17.07.2019. године, доноси 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 

       Програм одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за 2019 годину  који је 
објављен у “Службеном листу општине Србобран” број 2/2019 се мења тако што се у члану  3 у делу  “
или машинско  кошење у Србобрану предвиђене с
површине између спортске сале, кошаркашког терена и хотела „Елан“ 
 
 “ “За ручно или машинско  кошење у Србобрану
површине:” 
 
- Сексерова ћуприја /Беглучка страна/
- Сексерова ћуприја/Тукљанска страна/
- крај Барањске улице до мостића на Криваји
- десна страна  од улице Барањска од мостића на Криваји до улице Поповача Венац
- канал од улице 19 октобар до улице Србобрански Шанац  и десне стране од моста на Криваји до 

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

улици 
- лева и десна страна Пролетерске улице од силоса до улице Ђорђа
- лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терна од бр.16 до пруге
- Фрушкогорска улица од моста на Криваји до улице Петефи Шандора и реке Криваје
- лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од. бр.10 до бр.16 у тој ул
- Туријски пут од моста до Авалске улице, омеђен регионалним путем и десне стране Туријске улице
- oколина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице  и Калварија 
- камп на Вашаришту 
- шумица на Вашаришту-спортски терени до фудбалског игралишта
- угао улице Рибарске и Поповача венац  
- појас иза велике пијаце улица  Доситејева
- део парцеле број 12/1 у Србобрану у ширини од 10 метара од асфалтног пута.
- простор омеђен улицама Дунавска, Нишка и Бјеловарска (терен за боћање)
 

Надлежно одељење Општинске управе Србоб
послова, другог приоритета,  зависно од вегетације. 

Кошење се врши  по потреби када је трава виша од 20 цм 
 

У истом члану Програма део  “
Србобран” се  мења и сада гласи: 

 
“Јавне зелене површине које се издају за сенокос у општини Србобран

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________________________
_________Србобран, 17.07.2019.               ___     _____  

_______________________________         __“Излази по потреби“_______________________________

. тачка 12 Закона о комуналним делатностима ( ''Службени  гласник РС'', бр. 
), члана 22 Одлуке о комуналном реду („Службени лист Опшине Србобран”, број: 

/2016 друга Одлукаи 2/2017), члана 7Одлуке о одржавању јавних зелених површина 
8/2015; 19/2016 друга Одлука и 2/2017)члана 67

(„Службени лист Општине Србобран“, број:4/2019 ), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист 
 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине 

Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009,  11/2017и  26/2017
. године, доноси  

 
ИЗМЕНА    ПРОГРАМА 

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

 
Члан 1. 

Програм одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за 2019 годину  који је 
објављен у “Службеном листу општине Србобран” број 2/2019 се мења тако што се у члану  3 у делу  “
или машинско  кошење у Србобрану предвиђене су следеће површине
површине између спортске сале, кошаркашког терена и хотела „Елан“  додајe следеће: 

За ручно или машинско  кошење у Србобрану, другог приоритета,

страна/ 
Сексерова ћуприја/Тукљанска страна/ 
крај Барањске улице до мостића на Криваји 
десна страна  од улице Барањска од мостића на Криваји до улице Поповача Венац
канал од улице 19 октобар до улице Србобрански Шанац  и десне стране од моста на Криваји до 

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

лева и десна страна Пролетерске улице од силоса до улице Ђорђа Зличића 
лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терна од бр.16 до пруге
Фрушкогорска улица од моста на Криваји до улице Петефи Шандора и реке Криваје
лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од. бр.10 до бр.16 у тој ул
Туријски пут од моста до Авалске улице, омеђен регионалним путем и десне стране Туријске улице
колина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице  и Калварија  

спортски терени до фудбалског игралишта 
ибарске и Поповача венац   

појас иза велике пијаце улица  Доситејева 
део парцеле број 12/1 у Србобрану у ширини од 10 метара од асфалтног пута.
простор омеђен улицама Дунавска, Нишка и Бјеловарска (терен за боћање)  

Општинске управе Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених 
зависно од вегетације.  

по потреби када је трава виша од 20 цм .” 

У истом члану Програма део  “Јавне зелене површине које се издају за сенокос у општини 
 

Јавне зелене површине које се издају за сенокос у општини Србобран 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

____________________________________________________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 10. 

__“Излази по потреби“_______________________________ 

Закона о комуналним делатностима ( ''Службени  гласник РС'', бр. број: 
„Службени лист Опшине Србобран”, број: 

члана 7Одлуке о одржавању јавних зелених површина 
67. Статута Општине Србобран 

), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист 
), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине 

,  11/2017и  26/2017),  Општинско веће на 70. 

 
ГОДИНУ 

Програм одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за 2019 годину  који је 
објављен у “Службеном листу општине Србобран” број 2/2019 се мења тако што се у члану  3 у делу  “За ручно 

у следеће површине:” иза Речи ” одржавање 
додајe следеће:  

, другог приоритета,предвиђене су следеће 

десна страна  од улице Барањска од мостића на Криваји до улице Поповача Венац 
канал од улице 19 октобар до улице Србобрански Шанац  и десне стране од моста на Криваји до Иђошке 

лева страна ул.Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од почетка улице завршно са бр.10 у истој 

лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терна од бр.16 до пруге 
Фрушкогорска улица од моста на Криваји до улице Петефи Шандора и реке Криваје 
лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена, од. бр.10 до бр.16 у тој улици 
Туријски пут од моста до Авалске улице, омеђен регионалним путем и десне стране Туријске улице 

део парцеле број 12/1 у Србобрану у ширини од 10 метара од асфалтног пута. 
 

одређује динамику и приоритете обављања наведених 

Јавне зелене површине које се издају за сенокос у општини 
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- Путни појас са обе стране Сегединског пута /почетак је иза салаша Дебељачки/ 
- улица Туријска од асвалтног пута до жичане ограде расадника и појас од асвалтног пута према Турији до 

ограде расадника 
- обала канала ограничена улицама Неретљанска до  Ратарске улице 
- обала канала од Жаба бара до завршетка фудбалског стадиона 
- појас иза Кланице и део до зграде Цигљане 
- део парцеле број 12/1 у Србобрану “ 
 

Члан 2. 
 У члану  4 Програм одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за 2019 годину   

мења се став 2 и исти сада гласи: 
 “Средства планирана буџетом Општине Србобран за 2019. годину, за  реализацију овог програма  износе 

укупно 9.500.000,00 динара.” 
 

У преосталом Програм остаје неизмењен. 
 

Члан 3. 
Ова Измена  Програма се има објавити у “Службеном листу општине Србобран” 

 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-62-8/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 

106. 
На основу члана 26 став 1 тачка 4 и члана 27 став 10 Закона о јавној својини(''Службени гласник РС'', бр. 

72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016,  113/2017 и 95/2018), члана 16 став  1 Закона о 
становању ("Службени гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 
101/2005,99/2011 и 104/2016 - др. закон),члана 3 став 1 тачка 12 Одлуке о одређивању органа општине 
Србобран надлежних за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној 
својини општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:8/2015 и 12/2016),члана 67. Статута 
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ бр.4/2019), ) члана 2. и 38. Одлуке о Oпштинском већу 
(„Службени лист Општине Србобран“ бр.10/2008 и 10/2017) и члана 66.став 1.Пословника Општинског већа 
Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр.2/2009 , 11/2017 и 26/2017), Општинско веће на 70. 
седници, одржаној дана 17.07.2019. године донело следећу  

 
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ОТКУП СТАНА 

 
1. УСВАЈА СЕ захтев Перовић Неђа, из Србобрана, улица др Ђорђа Бастића бр 2, за откуп стана- породичне 

стамбене зграде која се састоји  од: две собе, кухиње  ходника, оставе  и купатила укупне површине 68м2,  

а које је изграђена на парцели бр 5309/6 коју чине земљиште под зградом објектом површине 68м2, 
земљиште уз зграду објекат површине 500м2 и њива 1 класе површине 163 м2, а што чини укупну површину 
парцеле 731 м2, све уписано у лист непокретности бр. 8165 КО Србобран као јавна својина општине 
Србобран у 1/1 дела. 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да уговорна цена за плаћање у ратама, утврђена са стањем на дан поднетог захтева за откуп 
стана - 27. 12. 2018. године, у износу од 28.867,37 евра или 3.410.076,70 динара (словима: 
тримилионачетирстодестхиљадаседамдестшестдинара и 70/100) за објекат (стан) и износ од 354.271,84 
динара (словима: тристапедесетчетирхиљадедвестаседамдесетједандинара и 84/100 за грађевинско 
земљиште за парцелу 5309/6,  што  укупно износи 3.764.348,54 динара (словима: 
тримилионаседамстошездесетчетирхиљадетристачетрдесетосамдинара и 54/100), умањено за 26% на 
основу члана 21  Закона о становању  ("Службени гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 
47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005,99/2011 и 104/2016 - др. Закон), износи 2.785.618,08 
динара (словима: двамилионаседамстоосамдесетпетхиљадашестоосамнаестдинара и 08/100) на период 
отплате од 40 година или 480 месеци, па се обавезује предлагач да месечне отплатне рате у износу од 
5.803,37динара исплаћује у 480 месечних рата на жиро рачун општине Србобран до 10-ог у месецу за 
претходни месец, почев од наредног месеца од дана закључења Уговора о откупу стана који се закључује 
на основу ове Одлуке. 

3. Месечна отплатна рата из претходног става усклађује се шестомесечно у периодима јануар - јун, односно 
јул - децембар са кретањем потрошачких цена у Републици Србији,  а највише до висине растапросечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији за обрачунски период. 

4. Уколико подносилац захтева из оправданих разлога не може да отплаћује дуг, због губитка редовних 
прихода које је имао он и чланови његовог породичног домаћинства који са њим станују, примењује се члан 
26. Закона о становању, односно  раскида се уговор о откупу стана и стиче се сусвојина на делу стана 
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сразмерно броју отплаћених рата у односу на укупан број уговорених рата, у ком случају подносилац 
захтева наставља да користи стан у својству закупца стана у jaвној својини на неодређено време на делу 
стана на коме није стекао сусвојину.  

5. Овлашћује се председник општине Србобран, Парошки Радивој да у име општине Србобран закључи уговор 
из тачке 2. ове Одлуке.  

6. Уговор о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке закључује се по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Србобран.  

7. О извршењу ове Одлуке стараће се надлежна Одељења Општинске управе Србобран, а средства  од откупа 
се користе у складу са чланом 27 Закона о становању. 

8.  Ова Одлука ступа на снагу  данoм објављивања. у „Службеном листу општине Србобран”. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Правни основ за доношење ове Одлуке о усвајању захтева за откуп стана је члан 16Закона о становању 

("Службени гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 
101/2005,99/2011 и 104/2016 - др. закон), којим је утврђена обавеза имаоца права располагања да носиоцу 
станарског права односно закупцу станаомогући откуп стана, a чланом3 став 1 тачка 12 Одлуке о одређивању 
органа општине Србобран надлежних за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/15и 12/2016) је 
утврђено да Општинско Веће одлучује по захтевима за откуп стана. 

Перовић  Неђо , из Србобрана, улица др. Ђорђа Бастића бр 2,  се обратио са захтевом за откуп стана 27.12. 
2018 године на основу Уговора о закупу стана број 360-49/18-II  од 21.12.2018 године који је закључен на 
основу Решења о додели стана “Елан” АД број 1500/98 од 22.12.1998. године . Подносилац захтева је допунио 
документацију те прецизирао захтев 06.05.2019 године.  

Подносилац захтева је накнадно доставио Уверење Републичког геодетског завода  Служба за катастар 
непокретности да нема уписаних непокретности на територији општине Србобран (за себе и чланове породичног 
домаћинства), као и Изјаву о периоду исплате уговорене цене стана.  

Процену вредности стана је извршила Комисија за утврђивање откупне цене стана у јавној својини 
општине Србобран те је Записником број 06-6-17/2019-III од 01.03.2019. Године утврђена тржишна вредност од 
28.867,37 евра или 3.410.076,70 динара.  

 Тржишна цена предметне парцеле - грађевинског земљишта је утврђена од стране  Министарства 
финансија Пореска управа – одсек Србобран проценом заведеном под  бројем 233-464-08-00013/2019-К2СОЕ  
од 08.05.2019 године у износу од  354.271,84 динара. 

Подносилац захтева се изјаснио да жели да стан откупи са плаћањем на рате и то на период од 40 година 
као и да је предмет захтева и грађевинско земљиште које је и предмет закупа односно  парцела на којој се 
налази објекат.  

Чланом 21 Закона о становању je утврђено да се откупна цена стана може умањити на име доприноса за 
стамбену изградњу подносиоца захтева и његовог брачног друга по 0,5% за сваку годину радног стажа а 
највише до 30%. Увидом у фотокопије радних књижица подносиоца захтева и његове супруге Перовић Драгице, 
констатовано је да укупно имају 52 године радног стажа односно право на умањење за 26%. 

Чланом19Закона о становању je утврђено да је рок отплате код откупа стана 40 година, а може и краће ако 
се са тим сагласи купац, те се до отплате у целини ставља хипотека.  

 Након доношења ове Одлуке стећи ће се услови за закључење уговора о откупу стана. 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-62-12/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 

107. 
На основу члана 26 став 1 тачка 4 и члана 27 став 10 Закона о јавној својини(''Службени гласник РС'', бр. 

72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016,  113/2017 и 95/2018), члана 16 став  1 Закона о 
становању ("Службени гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 
101/2005,99/2011 и 104/2016 - др. закон),члана 3 став 1 тачка 12 Одлуке о одређивању органа општине 
Србобран надлежних за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној 
својини општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:8/2015 и 12/2016),члана 67. Статута 
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ бр.4/2019), ) члана 2. и 38. Одлуке о Oпштинском већу 
(„Службени лист Општине Србобран“ бр.10/2008 и 10/2017) и члана 66.став 1.Пословника Општинског већа 
Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр.2/2009 , 11/2017 и 26/2017), Општинско веће на 70. 
седници, одржаној дана 17.07.2019. године донело следећу  

 
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ОТКУП СТАНА 

 
1. УСВАЈА СЕ захтев Перовић Милке из Србобрана, улица др Ђорђа Бастића бр 4, за откуп стана-породичне 

стамбене зграде која се састоји од: две собе, кухиње, ходника, оставе и купатила укупне површине 65м2а 
која је изграђена на парцели бр 5309/5 коју чине земљиште под зградом објектом површине 65м2, 
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земљиште уз зграду објекат површине 500м2 и њива 1 класе површине 165 м2, а што чини  укупну 
површину парцеле 730 м2, све уписано у лист непокретности бр.8165, КО Србобран као јавна својина 
општине Србобран у 1/1 дела. 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да уговорна цена за плаћање у ратама, утврђена са стањем на дан поднетог захтева за откуп 
стана - 26. 12. 2018. године , у износу од 27.593,81 евра или 3.259.632,14 динара 
(словима:тримилионадвестапедесетдеветхиљадашестотридесетдвадинара и 14/100) за објекат (стан) и 
износ од 353.787,20 динара (словима: тристапедесеттрихиљадеседамстоосамдесетседамдинара и 20/100) за 
грађевинско земљиште за парцелу 5309/5, што укупно износи 3.613.419,34 динара (словима: 
тримилионашестотринаестхиљадачетирстодеветнаестдинара и 34/100), умањено за 17% на основу члана 21 
 Закона о становању  ("Службени гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 
16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, 99/2011 и 104/2016 - др. закон), износи 2.999.138,05 динара (словима: 
двамилионадеветстодеведесертдеветхиљадастотридесетосамдинара и 05/100) на период отплате од 40 
година или 480 месеци па се обавезује предлагач да месечне отплатне рате у износу од6.248,21динара 
исплаћује у 480 месечних рата на жиро рачун општине Србобран до 10-ог у месецу за претходни месец, 
почев од наредног месеца од дана закључења Уговора о откупу стана који се закључује на основу ове 
Одлуке. 

3. Месечна отплатна рата из претходног става усклађује се шестомесечно у периодима јануар - јун, односно 
јул - децембар са кретањем потрошачких цена у Републици Србији,  а највише до висине растапросечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици  Србији за обрачунски период. 

4. Уколико подносилац захтева из оправданих разлога не може да отплаћује дуг, због губитка редовних 
прихода које је имао он и чланови његовог породичног домаћинства који са њим станују, примењује се члан 
26. Закона о становању, односно раскида се уговор о откупу стана и стиче се сусвојина на делу стана 
сразмерно броју отплаћених рата у односу на укупан број уговорених рата, у ком случају подносилац 
захтева наставља да користи стан у својству закупца стана у jaвној својини на неодређено време на делу 
стана на коме није стекао сусвојину.  

5. Овлашћује се председник општине Србобран, Парошки Радивој да у име општине Србобран закључи уговор 
из тачке 2. ове Одлуке.  

6. Уговор о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке закључује се по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Србобран.  

7. О извршењу ове одлуке стараће се надлежна Одељења Општинске управе Србобран, а средства  од откупа 
се користе у складу са чланом 27 Закона о становању. 

8. Ова Одлукаступа на снагу  данoм објављивања. у „Службеном листу општине Србобран”. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке о усвајању захтева за откуп стана је  члан 16Закона о становању 

("Службени гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 
101/2005,99/2011 и 104/2016 - др. закон), којим је утврђена обавеза имаоца права располагања да носиоцу 
станарског праваодносно закупцу станаомогући откуп стана, a чланом3 став 1 тачка 12 Одлуке о одређивању 
органа општине Србобран надлежних за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/15и 12/2016) је 
утврђено да Општинско Веће одлучује по захтевима за откуп стана. 

Перовић  Милка , из Србобрана, улица др Ђорђа Бастића бр 4,  се обратила са захтевом за откуп стана  26. 
12. 2018 године  на основу Уговора о закупу стана број 360-48/18-II од 21.12.2018 .године који је закључен на 
основу Одлуке  о додели стана ОШ “Вук Караџић” Србобран број 5/3-98 од 25.11.1998. године . Подносилац 
захтева је  допунио документацију те прецизирала захтев 06.05.2019 године,  

Подносилац захтева је накнадно доставила Уверење Републичког геодетског завода Службе за катастар 
непокретности да нема уписаних непокретности на територији општине Србобран као и  изјаву  о периоду 
исплате уговорене цене стана.  

Процену вредности стана  и помоћног објекта је извршила Комисија за утврђивање откупне цене стана у 
јавној својини општине Србобран те је Записником број 06-6-17/2019-IIIод 01.03.2019. године утврђена 
тржишна вредност од  27.593,81 евра или 3.259.632,14 динара 

 Тржишна цена предметне парцеле- грађевинског земљишта је утврђена од стране  Министарства 
финансија Пореска управа – одсек Србобран проценом заведеном под  бројем 233-464-08-00013/2019-К2СОЕ од 
08.05.2019 године у износу од  353.787,2 динара. 

Подносилац захтева се изјаснила да жели да стан откупи са плаћањем на рате и то на период од 40 година 
као и да је предмет захтева и грађевинско земљиште које је и предмет закупа односно  парцела на којој се 
налази објекат.  

Чланом 21 Закона о становању je утврђено да се откупна цена стана може умањити на име доприноса за 
стамбену изградњу подносиоца захтева и његовог брачног друга по 0,5% за сваку годину радног стажа, а 
највише до 30%. Увидом у фотокопију Решења Фонда за пензијско и инвалисско осигурање број 32-
181.10.026313/2016 од 09.02.2016. године , констатовано је да подносилац захтева  има 34 године радног стажа 
односно право на умањење за 17%. 

Чланом19Закона о становању je утврђено да је рок отплате код откупа стана 40 година, а може и краће, ако 
се са тим сагласи купац , те се до отплате у целини ставља хипотека.  

 Након доношења  ове Одлуке  стећи ће се услови за закључење уговора о откупу стана. 
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ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-62-13/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 

108. 
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 129/2007, 

83/2014-др. закон и 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 67.Статута општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“ бр.4/2019),члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“ 
бр. 10/2008 и 10/2017) и члана 66.став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 
општине Србобран“ бр.2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 9 став 1 Одлуке о обављању комунаклне делатности 
линијског превоза путника («Службени лист општине Србобран» број 4/2013, 19/2016-др. одлука, 2/2017 i 
8/2019) Општинско веће на 70. седници, одржаној дана 17.07.2019. године, размотрило је Предлог решења о 
утврђивању линија приградског превоза и тим поводом донело је 
 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ  ЛИНИЈA ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
 
I 

Овим Решењем утврђују се линије приградског превоза 
 

II 
 

Линије у приградском превозу: 
 СРБОБРАН-Аутобуска станица –ул.Свети Сава-ул.Железничка-ул.Туријски пут-пут Србобран –Турија 
 ТУРИЈА-ул.Светозара Милетића-ул. Свети Сава-ул.Јована Поповића-пут Турија –Надаљ 
 НАДАЉ-ул.Железничка-ул.др Лазара Ракића-ул. Свети Сава-ул.Петар Драпшин-ул. Омладинска 
 Надаљ-Надаљска раскрсница и обрнуто 

 
Укупна дужина линија 32.550,00 м (у једном правцу 16.275,00 м) 
 

III 
Поласци недељом на линијама приградског превоза регулисаће се редовима вожње тако да број 

полазака и повратака не може прећи 50% у односу на број утврђен за радне дане и суботу. 
 

IV 
        Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о утврђивању  линија градског и 
приградског превоза  («Службени лист општине Србобран» број 10/2013). 

 
V 

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“. 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-62-18/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
109. 

На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 129/2007, 
83/2014-др. закон и 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 67.Статута општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“ бр.4/2019),члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“ 
бр. 10/2008 и 10/2017) и члана 66.став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 
општине Србобран“ бр.2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 39  Одлуке о обављању комуналне делатности 
линијског превоза путника («Службени лист општине Србобран» број 4/2013, 19/2016-др. одлука, 2/2017 и 
8/2019) Општинско веће на 70. седници, одржаној дана 17.07.2019. године, размотрило је Предлог Решење о 
одређивању аутобуских стајалишта за линијски превоз путника на територији општине Србобран и тим 
поводом донело је 
 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
I 

Одређују се аутобуска стајалишта у приградском превозу путника на територији општине и то: 
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ЗА ПРАВАЦ СРБОБРАН-НАДАЉ: 
 

 Железничка станица-код зграде железнице 
 Турија 2-постојеће стајалиште ул. Светозара Милетића испред броја 51 
 Турија-центар, испред зграде земљорадничке задруге, ул. Св. Сава 39 
 Турија 1-ул. Јована Поповића испред кућног броја 50 
 Надаљ 2- ул. др Лазара Ракића испред кућног броја 57 
 Надаљ-центар, ул. Свети Сава испред кућног броја 30 
 Надаљ 1-ул. Петра Драпшина испред кућног броја 1 
 Надаљска раскрсница 
 
ЗА ПРАВАЦ НАДАЉ-СРБОБРАН : 

 
 Надаљска раскрсница 
 Надаљ 1-ул. Петра Драпшина испред кућног броја 14 
 Надаљ,центар-постојеће стајалиште ул. Свети Сава испред кућног броја 39 
 Надаљ 2- ул. др Лазара Ракића испред кућног броја 64 
 Турија 1-ул. Јована Поповића између кућних броева 53 и 55 
 Турија центар-постојеће аутобуско стајалиште код „спортског“ 
 Турија 2-улица Светозара Милетића између кућних бројева 44 и 46 
 Србобран, Железничка улица испред кућног броја 3, код бифеа 
 
Сва наведена стајалишта у приградском превозу могу се користити за међумесни превоз путника. 
 

II 
Поред стајалишта наведених у делу  I  овог Решења која се користе у приградском превозу, за 

међумесни превоз путника могу се користити  и следећа стајалишта: 
 
ЗА ПРАВАЦ СРБОБРАН- БЕЧЕЈ 

 ул. 19.октобар, испред кућног броја 58 
           ЗА ПРАВАЦ БЕЧЕЈ-СРБОБРАН 

 ул.19.октобар, испред кућног броја 37 
ЗА ПРАВАЦ СРБОБРАН –ВРБАС 

 ул. Николе Тесле, испред кућног броја 26 
           ЗА ПРАВАЦ ВРБАС-СРБОБРАН 

 ул. Николе Тесле- код зграде касарнe 
 

III 
        Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о одређивању аутобуских стајалишта за 
линијски превоз путника на територији општине Србобран ( „Службени лист општине Србобран“ број 10/2013 и 
7/2014). 

IV 
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“. 

 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-62-19/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 

110. 
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18 и 8/19), Општинско Веће општине Србобран, на телефонској 
седници, одржаној 10.07.2019. године, д о н о с и 
 

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

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

Србобран», број: 26/18 и 8/19), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, 
позиција 58, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – 
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Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 300.000,00 динара 
(Словима: тристахиљададвадинара и 00/100) за „Петровданску трку“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 2  – Председник општине, 
функционална класификација 110 – опште услуге из буџета, позиција 15/1, програмска класификација 
2101, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама- Петровданска трка. 

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

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-624/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 10.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 
 

111. 
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18 и 8/19), Општинско Веће општине Србобран, на 70. седници, 
одржаној 17.07.2019. године, д о н о с и 
 

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

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

Србобран», број: 26/18 и 8/19), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, 
позиција 58, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – 
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 58.000,00 динара (Словима: 
педесетосамхиљададвадинара и 00/100) за „Одмор деце на мору .“ 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5  – Општинска Управа, функционална 
класификација 130 – опште услуге из буџета, позиција б2, програмска класификација 0901, економска 
класификација 481- дотације невладиним организацијама. 

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

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-557/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
112. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18 и 8/19), Општинско Веће општине Србобран, на 70. седници, 
одржаној 17.07.2019. године, д о н о с и 
 

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

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

Србобран», број: 26/18 и 8/19), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, 
позиција 58, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – 
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 80.000,00 динара 
(Словима: осамдесетхиљададвадинара и 00/100) за „Рехабилитациони опоравак Војновић Милене“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5  – Општинска Управа, функционална 
класификација 130 – опште услуге из буџета, позиција 41/2-а, програмска класификација 0602, економска 
класификација 481- дотације невладиним организацијама-Дотација Удружењу грађана за церебралну и 
дечију парализу „Сунце „-Нови Сад . 

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

Број: 400-584/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
113. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18 и 8/19), Општинско Веће општине Србобран, на 70. седници, 
одржаној 17.07.2019. године, д о н о с и 
 

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

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

општине Србобран», број: 26/18 и 8/19), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге 
из буџета, позиција 58, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска 
класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
195.600,00 динара (Словима: стодеведесетпетхиљадашестодинара и 00/100) за „Израду техничке 
контроле пројекта реконструкције и доградње објеката предшколске установе „Радост“ – објекат 
„Црвенкапа“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5  – Општинска Управа, 
функционална класификација 130 – опште услуге из буџета, позиција 45/29, програмска класификација 
0602, економска класификација 515- „Израду техничке контроле пројекта реконструкције и доградње 
објеката предшколске установе „Радост“ – објекат „Црвенкапа“ . 

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

 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-633/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 

114. 
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18 и 8/19), Општинско Веће општине Србобран, на 70. седници, 
одржаној 17.07.2019. године, д о н о с и 
 

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

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

Србобран», број: 26/18 и 8/19), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, 
позиција 58, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – 
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 326.527,07 динара 
(Словима:тристотинедвадесетшестхиљадапетстодвадесетседамдинара и 07/100) за „Радове на изради 
повезаног топловода од котларнице до објекта школе“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5  – Општинска Управа, функционална 
класификација 910 – основно образовање из буџета, позиција 96/1, програмска класификација 2002, 
економска класификација 463 - „Трансфери осталим нивоима власти“ . 

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

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-634/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 17.07.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
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115. 
На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС број.72/2009, 81/2009-исправка, 

64/2008-одлукаУС, 24/2011, 121/2012,42/2013,-УС,50/2013-УС,98/2013-УС,132/2014, 145/14 и 83/2018),  
Закона о путевима (,,Сл. Гласник РС ,, бр. 41/2018 и 95/2018-др.Закон  ), члана 10 Одлуке о Општинским 
путевима , улицама и некатегорисаним путевима на територији Општине Србобран ( Сл. лист Општине Србобран 
бр. 10/2014, 8/2015, 15/2016, 19/2016-друге одлуке, 2/2017 и 8/2018 ), Програма уређења, отуђења и давања у 
закуп грађевинског земљишта Општине Србобран за 2019 годину ( Сл.лист Општине Србобран ......) и Одлуке о 
измени надлежног органа у одређеним одлукама Скупштине Општине Србобран ( Сл. лист Општине Србобран 
бр. 19/2016  од 24.11.2019.године ) Надзорни одбор ЈКП''Градитељ''Србобран на својој 16. ванредној 
телефонској седници одржаној дана 05.06.2019. године  доноси предлог  

 
ПРОГРАМА  РЕДОВНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
I Уводни део са општим објашњењима о карактеристикама Програма  

 
Члан 1. 

Програм редовног и периодичног одржавања јавних путева, некатегорисаних путева и саобраћајних 
површина и одржавање саобраћајне сигнализације на територији Општине Србобран за 2019 годину се заснива 
на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у области 
путне инфраструктуре. 

Члан 2. 
Програм редовног и периодичног одржавања јавних путева, некатегорисаних путева и саобраћајних 

површина и одржавање саобраћајне сигнализације на територији Општине Србобран за 2019 годину обухвата 
утврђивање потребних радњи и инвестиционих улагања у одржавању и заштити јавних  путева, улица и 
некатегорисаних путева и предлоге унапређења објеката комуналне путне инфраструктуре и површине јавне 
намене као и трошкове реализације у циљу обезбеђења безбедности  објеката и грађана . 
 

Члан 3. 
Основни носилац организације извршења и реализације Програма је надлежно одељење Општинске 

управе  Србобран.  Носиоц појединих стручних послова реализације  Програма вршиће ЈКП ,,Градитељ“ 
Србобран на основу годишњег Уговора за 2019. годину  између Општине Србобран и ЈКП,,Градитељ“ Србобран 
који ће дефинисати права и обавезе уговорених страна.   

Послове у вези одржавања путне инфраструктуре обухваћене овим Програмом, ЈКП,,Градитељ“ Србобран 
може да изводи са својим радницима и опремом или поверити предузетнику тј.правном лицу на основу 
предходно спроведеног поступка набавке у складу са Законом о јавним набавкама..  
 
II Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја јединице локалне самоуправе 
  

Члан 4. 
 Спровођењем и реализацијом овог Програма остварује се визија предвиђенa Стратегијом локалног 
одрживог развоја општине Србобран за период 2014-2020 са акционим плановима за приоритетне области 
локалног одрживог развоја која је намењена остварењу одрживог привредног развоја који треба да обезбеди 
конкурентност и боље економске резултате привреде, привлачење капитала и директних инвестиција, подизање 
животног стандарда становништва, као и стварање погодне инфраструктуре и других услова који подстичу 
привредни развој локалне заједнице. 

 
III Финансирање реконструкције и одржавања јавних путева, улица и некатегорисаних путева   
 

Члан 5. 
Финансирање реконструкције, одржавања и заштите јавних путева и улица и некатегорисаних путева 
обезбеђује се из: 

1. Буџета Општине Србобран 
2. Буџета Републике и Буџета Аутономне Покрајине  
3. Финансијских кредита  
4. Других извора у складу са законом  

 
Реализацију и обим програмских задатака опредељује прилив буџетских средстава Општине Србобран.  

Избор приоритета објеката путне инфраструктуре и планиране активности утврђени су по следећем :  
 

- Завршетак и довођење у функцију објеката чија је реализација у току  
- Одржавање постојеће путне инфраструктуре, пешачких и бициклистичких стаза  у Општини Србобртан  
- Израда планске и техничке документације за просторе и  објекте чија је реализација извесна, као 

припрема за реализацију Програма у наредним годинама   
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IV Кључна област рада – активности  
 

Члан 6. 
Област рада Програма обухвата извођење радова на реконструкцији, заштити и одржавању општинских 

путева, улица, некатегорисаних путева, тротоара, пешачких, бициклистичких стаза, објеката (аутобуска 
стајалишта и надстрешнице), хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање путног земљишта и други 
послови дефинисани Одлуком о Општинским путевима, улицама и некатегерисаним путевима на територији 
Општине Србобран, у циљу обезбеђивања  безбедног одвијања саобраћаја .   
 
Сходно наведеном Програм обухвата радове :  
 

1. Учествовање у припремању и доношењу пројеката реконструкције, заштите и одржавања општинских 
путева улица некатегорисаних путева и осталих елемената пута, као и преглед, утврђивање и оцена 
стања пута, путних објеката, путног појаса и осталих елемената пута у сарадњи са надлежним 
одељењем Опшптине Србобран   

2. Послови на употреби средстава извођења радова на реконструкцији, санацији постојеће путне 
инфраструктуре која обухвата : пут, паркиралишта, тротоар, пешачке, бициклистичке стазе, саобраћајну 
сигнализацију, путне објекте ( аутобуска стајалишта, надстрешнице, мостове, пропусте и друго) и 
осталих елемената пута, по налогу за реализацију надлежног одељења Општине Србобран, Трг Слободе 
2 Србобран  а уз изведену пројекту документацију и дозволу за градњу, односно за извођење радова 
коју издаје Одељење за урбанизам стамбено комуналне послове и заштуту животне средине Општине 
Србобранм 

3. Одржавање и заштита општинских путева и паркинга обухвата :  
- крпљење ударних рупа на општинским путевима и паркинзима асфалтом у делу грађевинског и 
ванаграђевинског подручја сва три насељена места у Општини Србобран  
- пресвлачење најугроженијих делова коловоза, паркинга на којима је угрожена безбедност учесника у 
саобраћају на општиниским путевима у делу грађевинског и ванаграђевинског подручја сва три 
насељена места у Општини Србобран  
- уређење банкина пута  

4. Редовно одржавање и заштита неасфалтираних путева неким другим застором  у делу грађевинског и 
ванграђевинског подручја сва три насељена места  

5. Редовно одржавање и заштита тротоара, пешачких и бициклистичких стаза у сва три насељена места на 
локацијама по налогу за реализацију надлежног одељења Општине Србобран, Трг Слободе 2 Србобран   

6. Редовно одржавање сигнализације на општинским путевима што обухвата :  
- одржавање хоризонталне сигнализације фарбањем ознака, разделних, зауставних линија, пешачких 

прелаза, лежећих полицајаца и других ознака на путевима у свему према пројекту саобраћајне 
сигнализације на уличној мрежи у насељима на територији Општине Србобран 

- постављање недостајуће верикалне сигнализације у свему према пројекту саобраћајне сигнализације 
на уличној мрежи у насељима на територији Општине Србобран ( сва три насељена места ) 

- уклањање искривљених и поломљених саобраћајних знакова  
- постављање привремене саобраћајне сигнализације у делу пута, путног појаса, тротоара, пешачке 

или бициклистичке стазе, односно улице током планираних радова  
7. Одржавање и уређење банкина пута кошењем траве, уклањањем шибља и сечењем дрвећа у делу поред 

пута, односно у зони путног појаса  
8. Хитне интервенције – ургентно одржавање путева, улица и некатегорисаних путева обухватају радове 

условљене елементарним непогодама и ванредним околностима у циљу обезбеђивања проходности пута 
и безбедног одвијања саобраћаја на путевима (крпљење насталих рупа на путевима хладним асфалтом, 
замена саобраћајне сигнализације, поправка ограде на мостовима и слично)  

9. Израда анализе стања одређених делова путне мреже и саобраћајне сигнализације са израдом  
елабората од стране стручног лица који би дефинисао потребан обим радова и потребна новчана 
средства за планиране радове са приоритетима. 

 
Напред наведене тачке реализоваће се по налогу овлашћеног лица надлежног одељења Општине 
Србобран, у складу са Уговором из члана 3 овог Програма 

 
IV  Спровођење  и финансирање Плана    
 

Члан 7. 
Врсту и обим планских задатака опредељује висина обезбеђених буџетских средстава Општине 

Србобран, средстава обезбеђених од других извора, стања комуналне инфраструктуре, стања израде планске и 
техничке документације. 

 
Члан 8. 

V  Обавезе   
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Овим Програмом  регулишу се међусобна права и  обавезе поводом управљања, одржавања, заштите и 
развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији Општине Србобран предвиђене 
Одлуке о Општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Општине Србобран ( Сл. 
лист Општине Србобран бр. 10/2014, 8/2015, 15/2016, 19/2016-друге одлуке , 2/2017 и 8/2018 ), Програма 
уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Општине Србобран за 2019 годину ( Сл.лист 
Општине Србобран ......) , Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС број.72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2008-одлукаУС, 24/2011, 121/2012,42/2013,-УС,50/2013-УС,98/2013-УС,132/2014, 145/14 и 
83/2018) и  Закона о путевима (,,Сл. Гласник РС ,, бр. 41/2018 и 95/2018-др.Закон  ) и осталих важећих 
законских докумената  за ову врсту радова .  
 

Реализација Програма вршиће се након усвајања од стране надлежног органа Општине Србобран као 
власника јавне својине објеката и парцела на којима је лоцирана путна инфраструктура и достављањем налога 
за планиране радове са дефинисаним локацијама, обимом и приоритетима од стране надлежног одељења 
Општине Србобран.  

Члан 9. 
VI  Приказ предвиђених радова    
 

Програм управљања, одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева 
на територији Општине Србобран за 2019 годину реализоваће се према следећем:  
 
 
 
1. Хоризонтална и вертикална сигнализација у сва три  насељена 

места Општине Србобран на државним и локалним путевима, 
израда елабората - анализа саобраћајне сигнализације према 
пројекту саобраћајне сигнализације и стања на терену, са 
предлогом  за фазно извођење (у висини просечно обезбеђених 
средстава  
 

3.000.000,00дин.  Буџет 
Општине 
Србобран 

2. Крпљење ударних рупа у сва три насељена места Општине 
Србобран  према следећем : 
СРБОБРАН 

1. Улица Цара Лазара – прелази и угао са Дожа Ђерђа код 
Школе 

2. Испред спортске сале код лежећег полицајца 
3. Кајмачаланска почетак 
4. Карађорђева 38 код лежећег полицајца 
5. Жарка Зрењанина 35 
6. Вука Караџића 2,4, 79 
7. Милоша Обилића угао са Туријском после броја 163 
8. Петефи Шандора 50 и раскрсница са Скопљанском 
9. Ади Ендре 27,31,37 
10. Дубровачка 47, раскрсница са Скопљанском  
11. Јожеф Атиле 46,48 
12. Пап Павла 61/1 , 1  
13. Напредна 3 
14. Политова раскрсница са Милош Обилића, 34  
15. Станоја Главаша 17 , код вртића угао са Милоша 

Обилића, 3, 8 
16. Бардова 53/1 
17. Петра Бигина 15, 15/1, 17 
18. Колубарска 30, 34 
19. Сарајевска 7 
20. Димитрија Туцовића 10, силаз са 19 Октобра  
21. Цигљарска 5,9,27,35,40,41,42,44 силаз са 19 октобра 
22. Мађарска 6, 10 
23. Крајишка 1 
24. Иђошка 3 силаз са 19 Октобра  
25. Добровољачка 16,26,28,28/1,угао са Јована Поповића, 

29,31,33,43,52,63 
26. Ул. 9 Југовића 1,3 угао са Краљевића Марка 
27. Жарка Зрењанина силаз са Светог Саве, 36, излаз у 

Јована Поповића 
28. Кајмачаланска 1 
29. Мала 1 

11.000.000,00дин. Буџет 
Општине 
Србобран 
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30. Дунавска 22,32 
31. Јована Поповића крај силаз у Војводе Синђелића 
32. Шумадијска силаз из Светог Саве , 8,15,23 
33. Др.Ђорђа Бастића силаз из Светог Саве и угао са 

Солидарности 
34. Барток Беле 14 
35. Његошева 1,7,33.36/1,38,42 
36. Лист Ференца  14 
37. Београдска 29 – пресвући код вртића  
38. Лазе Костића 17,23 
39. Светозара Марковића 14а 
40. Испред Идеје Трг Николаја Велимировића 
 

ВАШАРИШТЕ – ПРЕКО МОСТА  
41. Раскрсница Пролетерске и Пионирске улице 
42. Војвођанских Бригада  26,42,78 
43. Туријски пут 2 
44. Железничка силаз у Мишарску улицу 
45. Железничка скретање код паркинга за камионе 
46. Новосадска код стоваришта - ,,Атина,, 

 

ТУРИЈА 

47. Бориса Кидрича излаз на улицу Ђуре Вујин код трафоа 
48. Николе Тесле 10 ,,Туринка,,, 14, раскрсница са Вука 

Караџића 
49. Саве Ковачевића 22, раскрсница са Свети Сава  
50. Јована Јовановића Змаја 18,28,44 
51. Миладина Јоцића 3,20,24,26 
52. Железничка 16,18,36,42 
53. 29 Октобар 5,10,19 
54. Светозара Марковића 19,22,26 
55. Светозара Попновака 2,8,10,16 
56. Видовданска испред гробља  
57. Жарка Зрењанина 6, раскрсница са Пролетерском ул. 
58. остале ударне рупе које нису биле настале у моменту 

израде плана 
 

4. Одржавање семафорске сигнализације  1.600.000,00дин. Буџет 
Општине 
Србобран 
 

5. Изградња отресишта и одржавање некатегорисаних путева 
(атарски путеви) 
Потеси: 

- Шовроњ 
- Бели Јарош 
- Бороњ 
- Девечер 
- Градиште 
- Индустријска зона 
- Јарош 
- Кипово 
- Курија 
- Леје 
- Мала Курија 
- Надаљска страна 
- Сиришка страна 
- Србобранска страна 
- Темеринска страна 
- Торине 
- Три анте 
- Трст 
- Тук 

5.000.000,00 дин. Буџет  
Општине 
Србобран 
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- Туријски пут 
- Велика Курија 
- Врбашки пут 
- Њиве 
- Заливно поље 
- Шалај 
- Новосадски пут 
- Подбара 
- Подвиногради 
- Прво сејање 
- Радош 
- Растока 
- Разлеви 
- Рекавица 

 
6. Инвестиционо одржавање тротоара  

Реконструкција тротоара u Србобрану: 
1. Улица Жарка Зрењанина  
2. Улица Вука Караџића 
3. Улица Свети Сава од броја 71 ( Ћопа кафана) према 

северу до краја насеља 
4. део улица Светог Саве и Карађеђеве 
5. Улица Дожа Ђерђа од расадника до краја насеља 

према атару 
6. Улица Цара Лазара од дома културе до пута са 

Милоша Обилића 
7. Филипа Вишњића од зграде до Криваје 
8. Улица Сегедински пут ( Беглук)  
9. Улица Јанка Катића ( Беглук)  
10. Улица Колубарска  ( Беглук)  
11. Улица Банатска ( Беглук )  

 
Локације у Србобрану где је потребно урадити санацију тротоара 
:  

1. Код жутог бунара  
2. У ул Свети Сава испред сајџије – ради се по налогу 

већа  
3. У улици 19 Октобар испред вртића  
4. Прилаз продавници Атина од новоасфалтираног пута 

– почетак Кајмачаланске  
 
Локације у Турији где је потребно извршити реконструкцију и 
санацију  - једна страна улице :   

1. Улица Војвођанска  
2. Свети Сава од Доситеја Обрадивича ( школа ) до 

Светозара Милетића  
3. Вука Караџића ( код вртића )  
4. Ђуре Вујин ( Војске Југославије )  
5. Светозара Попновака 
6. Светозара Милетића  
7. Миладина Јоцића  
8. Видовданска 

 

Локације у Надаљу где је потребно изградити и или 
реконструосати једна страну улице :   

1. Улица Бранка Радичевића  
2. Вука Караџића од Петра Драпшина до Браће Јоцков 
3. Свети сава од др. Лазара Ракића до Петра Драпшина  
4. Браће Пантић од Драгуише Мишовића до Омладинске  
5. Браће Јоцков од Браће Мажић до Светог Саве  

 
- Остале локације за које се укаже потреба,а по налогу 
комуналног инспектора тј, овлашћеног лица општинске управе 
 

5.000.000,00дин. Буџет 
Општине 
Србобран 
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Члан 10. 
  Након усвајања од стране Скупштине Општине Србобран  овај  Програм објавиће се у ,,Службеном листу 
Општине Србобран“.  

  
ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 1071/2019-1.1 НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
Дана: 05.06.2019. године Владимир Николић,с.р.  

 
НАПОМЕНА: Скупштина општине Србобран је на својој 33.седници, одржаној 20.06.2019. године донела 
Решење о давању сагласности на Програм редовног и периодичног одржавања јавних путева, некатегорисаних 
путева и саобраћајних површина и одржавање саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран за 
2019.годину („Службени лист општине Србобран 9/2019). 
 
 
116. 

На основу члана. 31-37 Одлуке о обављању делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода на територији Општине Србобран, у наслову IV Сакупљање и уклањање атмосферских вода са 
јавних површина  ( ,,Сл.лист Општине Србобран“ број 4/2015, 19/2016 – друга одлука и 2/2017 ), Програма 
уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину ( ,,Сл.лист Опшптине 
Србобран“),   Плана и Програма рада ЈКП ,,Градитељ“ Србобран за 2019. годину , ул. Доситеја Обрадовића 2 у 
Србобрану, Надзорни одбор ЈКП''Градитељ''Србобран на својој 16. ванредној телефонској седници одржаној 
дана 05.06.2019. године  доноси предлог:  

 
ПЛАНА И ПРОГРАМА 

САКУПЉАЊА И УКЛАЊАЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Уводни део са општим објашњењима о карактеристикама Програма 
 

Члан 1. 
Програм сакупљања и уклањања атмосферских и површинских вода са јавних површина ( у даљем 

тексту Програм ) обухвата одржавање система за сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода  на 
територији Општине Србобран за период  2019. годину у сва три насељена места (Србобран, Турија и Надаљ) 
осим отворених канала који су у надлежности овлашћених водопривредних предузећа.  
 

Члан 2. 
Површине за које се доноси Програм обухвата грађевинско земљиште у грађевинском и ванграђевинском 

подручју Општине Србобран на којима се налазе изграђени системи за сакупљање и уклањање атмосферских 
вода путем затворених и отворених канала . 
 

Члан 3. 
Реализацију овог Плана врши надлежна служба ЈКП ,, Градитељ ,, Србобран ул. Доситејева 2 у 

Србобрану  у сарадњи са надлежним одељењем Општинске управе Србобран, Трг Слободе 2 из Србобрана у 
циљу обезбеђења функционалног и несметаног одвођења атмосферских вода са јавних површина, ради 
обезбеђења квалитета стандарда грађана у Општини Србобран. 
 
Приказ предвиђених радова Програма  
  

Члан 4. 
 Врсту и обим програмских задатака опредељује прилив планираних буџетских средстава Општине 
Србобран. 
Делатност  сакупљања и уклањања  атмосферских вода са јавних површина обухвата : 

- Да се са грађевинског земљишта и тротоара путем затворених и отворених канала, врши одвођење 
атмосферске воде  

- Да се врши инвестиционо одржавање затворених и отворених канала, ригола и објеката на истим 
уређајима за одвођење вода, црпних постројења и друго, 

- Да се врши текуће одржавање атмосферске канализације и пропуста на раскрсницама, црпним 
постројењима и другим објектима  

- Да се обезбеди правилно функционисање затворених и отворених канала и да се грађанима обезбеде 
потребни подаци за текуће одржавање отворених канала испред њихових објеката, односно парцела ( 
чишћење канала , пропуста , измуљивање и сл. ) 

- Сва физичка и правна лица као и други корисници односно сопственици стамбених и других објеката, 
просторија, земљишта дужни су да редовно одржавају јаркове, риголе (чишћење и измуљивање), израде 
и одржавају пропусте колских и пешачких улаза према упутству комуналне службе у свему према 
условима и упутствима ЈКП,,Градитељ“ Србобран. 
 

Отворена  и затворена атмосферска канализација служи искључиво за прихват атмосферских вода. 



стр.бр.                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____         _17.07.2019.  Број 10 
 
 

 

223

 
Члан 5. 

Послове у вези одржавања система за сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода обухваћене 
Програмом, ЈКП,,Градитељ“ Србобран може да изводи са својим радницима и опремом или поверити 
предузетнику тј.правном лицу на основу предходно спроведеног поступка набавке у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
 

Члан 6. 
Сходно наведеном Програм обухвата радове :  

 
1. Чишћење постојећих отворених земљаних канала на јавним површинама са одношењем шута на градску 

депонију 
2. Чишћење постојећих отворених бетонских канала и ригола на јавним површинама са одношењем шута на 

градску депонију 
3. Чишћење, измуљивање и продубљивање постојећих земљаних канала на јавним површинама са 

одношењем шута  на градску депонију 
4. Чишћење и испирање пропуста водом под притиском у делу испод пута, колског или пешачког прелаза на 

јавним површинема   
5. Чишћење постојећих затворених атмосферских канала са испирањем водом под притиском са одношењем  

шута или земље на градску депонију 
6. Чишћење и одржавање сливника  
7. Скидање банкина поред путева због одвођења атмосферске воде са поврине коловоза, платоа или 

тротоара са утоваром и одвозом на градску депонију 
8. Инвестиционо одржавање постојећих сливника, шахтова и каналица  атмосферске канализације  
9. Геодетско снимање постојећих делова мреже атмосферске канализације ради дефинисања и решавања 

проблематике одвођења атмосферских вода  
10. Ископ нових отворених земљаних атмосферских канала као привремено или трајно решење на јавној 

површини 
11. Издавање услова за зацевљење отвореног канала 
12. Остали послови по налогу комуналног инспектора или овлашћеног лица општинске управе Србобран 

 
Предметни радови обухваћени Програмом изводиће се након склопљеног уговора о сакупљању и 

уклањању атмосферских вода са јавних површина у Општини Србобран између ЈКП,,Градитељ“ Србобран и 
Општинске управе Србобран или након децидно дефинисаног налога комуналног инспектора или овлашћеног 
лица Општинске управе Србобран . 
Након добијања налога ЈКП,,Градитељ“ ће приступити извршењу .  

 
Планирана средства  и извор финансирања 
 

Члан 7. 
 

Сакупљање и уклањање атмосферских вода са јавних површина 
Ред.бр. Сакупљање и уклањање атмосферских вода са 

јавних површина 
 Новчана средства у 
дин. 

Извор финансирања 

1 Одржавање атмосферске канализације у Општини 
Србобран 

5.000.000,00 Буџет Општине 
Србобран 

    
 Укупно  5.000.000,00  
    
Мере за спровођење Програма 
 

Члан 8. 
Да би се Програм што ефикасније реализовао потребна је сарадња свих надлежних одељења Општине 

Србобран и ЈКП ,,Градитељ“ Србобран, осталих институција и грађана, од евидентирања проблематике на 
терену,  издавања налога, реализације и трансфера средстава. 
Уколико се обезбеђена  средства остварују у мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и 
планирани физички обим Програма,што ће се дефинисати Уговором из члана 6 овог Програма. 
 

Члан 9. 
По склапању уговора о сакупљању и уклањању атмосферских вода са јавних површина у Општини 

Србобран приоритет у решавању проблематичних локација и потребне радове на одржавању атмосферске 
мреже у Општини Србобран:  
 
1. Израда, замена и  монтажа решеткастих сливника на месту искривљених на две раскрснице:  Јована 

Поповића и Милоша Црњанског и друга  Јована Поповића и  Ђуре Јакшића 
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2. испирање и чишћење сливника зацевљене атмосферске канализације у Србобрану, у улици Јована 
Поповића, поправка решеткастих сливника (код броја 8 и 12) 

3. Продубљивање постојећих отворених земљаних канала у делу северне стране улице Његошеве од ул. Лазе 
Костића према улици Свети Сава са одношењем шута на градску депонију 

4. Продубљивање постојећих отворених земљаних канала у делу северне стране улице Жарка Зрењанина са 
одношењем шута на градску депонију 

5. испирање и чишћење зацевљене атмосферске канализације на Беглуку, на углу улица 19.октобра и Јанка 
Катића 

6. испирање и чишћење зацевљене атмосферске канализације у Турији, испред основне школе 
7. испирање и чишћење отворене и зацевљене атмосферске канализације у Србобрану, поред моста 
8. испирање и чишћење зацевљене атмосферске канализације у Србобрану, у улици Светозара Марковића 
9. Скидање банкина у улици Светозара Милетића Турија  
10. На пропустима бетонских канала у улици Милоша Црњанског поставити решетке као заштитуод лишћа и 

осталог шута који се нађе у каналу а које су украдене  
11. Продубљивање постојећих земљаних канала у улици Свети Сава у Надаљу од семафора северно до 

Земљорадничке улице са утоваром шута и одношење на депонију. 
12. Израда зацевљене атмосферске канализације у улици Светог Саве у Сробрану (измеђи улица Карађорђева 

и Милоша Обилића) 
13. Продубљивање постојећих отворених земљаних канала у делу улице Соње Маринковић(између улица 

Милоша Обилића и Цара Лазара)са утоваром шута и одношење на депонију 
14. Продубљивање атмосферског канала у Улици Партизанска ( десна страна улице према ДТД , канали постоје 

у плановима, лево не постоје канали у плановима али постоји проблем, пошто вода увек лежи ) са утоваром 
шута и одношење на депонију 

15. Улица Алексе Шантића, према улици Бранка Радичевића ( због конфигурације терена вода се са улица и 
тротоара слива испред и испод стамбених објеката бр : 2 ,2 А и 4. Канали нису уцртани у плановима, али је 
неопходно што пре ископати канале како се не би наставило урушавање кућа ) 

16. Угао улица Срумичка и Војвођанских бригада ( угао ових улица стално је под водом, канал није уцртан у 
плановима али је проблем неопходно решити ) 

17. Постављање цеви и монтирање истих, на одвод атмосферске воде са моста и спровођење цевовода до ДТД ( 
вода увек лежи на тротоару и површини око тротоара зато што се атмосферска вода са моста слива на тој 
површини а пешаци иду путем да би заобишли воду која лежи - Вашариште код силоса )  

18.  Скидање земљаног слоја око атмосферског канала ( Туријски пут-код моста ) и тиме омогућити сливање 
атмосферске воде која лежи на путу - до истог (атмосферског канала) 

19. Чишћење сливника од олучних вертикала у улици Јована Јовановића Змаја 
20. Све остале локације на којима се, у току године, укаже потреба за санирањем и довођењем у технички 

исправно стања, а по налогу Комуналног инспектора или овлашћеног представника општинске управе. 
 

Члан 10. 
 Након усвајања од стране Скупштине Општине Србобран  овај  Програм објавиће се у ,,Службеном листу 
Општине Србобран“.  
 

  
ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 1071/2019-2.1 НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
Дана: 05.06.2019. године Владимир Николић,с.р.  

 
 
 
НАПОМЕНА: Скупштина општине Србобран је на својој 33.седници, одржаној 20.06.2019. године донела 
Решење о давању сагласности на План и програм сакупљања и уклањања атмосферских вода са јавних 
површина за 2019.годину („Службени лист општине Србобран 9/2019). 
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ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402 

Жиро рачун број: 840-144640-89 
Адреса: Трг Слободе број 2 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данка Васиљевић 
www.srbobran.rs 

Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши  
„Академија Оксфорд“, Јагодина, кнегиње Милице 21 

 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

105 
Измена Програма одржавања јавних зелених површина на територији општине 
Србобран за 2019.годину 

209 

106 Одлука о усвјању захтева за откуп стана 210 

107 Одлука о усвјању захтева за откуп стана 211 

108 Решење о утврђивању линија приградског превоза 213 

109 
Решење о одређивању аутобуских стајалишта за линијски превоз путника на 
територији општине Србобран 

213 

110 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  214 

111 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  215 

112 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  215 
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