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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

____________________________________________________________________________________
Година XLII                                   _________Србобран
_______________________________

 
138. 

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима општине С
Србобран“ број:10/2013), члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 
4/2019) и  члана 62. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 
11/2019) Скупштина општине Србобран на својој 
 

о додељивању Октобарске награде општине Србобран у 2019. години

Октобарска награда општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће у 
науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или 
у другим областима привредног и друштвеног ж

 
1.  ЈОВАНУ ТАНУРЏИЋУ  
- за  достигнућа у области  НОВИНАРСТВА
  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“.
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 17-1/2019-

Дана: 14.10.2019. године
 

139. 
На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима општине С

Србобран“ број:10/2013), члана 40. Статута општине Србобран („Служ
4/2019) и  члана 62. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 
11/2019) Скупштина општине Србобран на својој 
 

о додељивању 

Захвалница,  као Признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге, 
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и материјалних добара, 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2019. години 
 

1. ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР  ДРАГОМИР ТРИФУНОВИЋ
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду

 
2. ПРОФ  ДР  МИРЈАНА ЉУБОЈЕВИЋ

- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
 

3. БАЛЕТСКО РИТМИЧКА СЕКЦИЈА „ЗВЕЗДИЦЕ“ НАДАЉ
- за постигнуте резултате и успехе у раду

 
4. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН

- за  постигнуте примерене резултате и успехе у раду
 

5. ДОМ ЗДРАВЉА „ДР  ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________________________
_________Србобран, 14.10.2019.               ___     _____  

_______________________________         __“Излази по потреби“_______________________________

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима општине Србобран („Службени лист општине 
Србобран“ број:10/2013), члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 

ловника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 
11/2019) Скупштина општине Србобран на својој 36. седници одржаној 14.10.2019. године донела је

О Д Л У К У 
о додељивању Октобарске награде општине Србобран у 2019. години

 
Члан 1. 

Октобарска награда општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће у 
науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или 
у другим областима привредног и друштвеног живота у виду плакете, ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2019. години

за  достигнућа у области  НОВИНАРСТВА 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦ
-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

године Милена Аларгић, с.р.

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима општине Србобран („Службени лист општине 
Србобран“ број:10/2013), члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 
4/2019) и  члана 62. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 
11/2019) Скупштина општине Србобран на својој 36. седници одржаној 14.10.2019. године  донела је

О Д Л У К У 
о додељивању Захвалнице општине Србобран  у 2019. години

 
Члан 1. 

Захвалница,  као Признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге, 
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и материјалних добара, 

ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР  ДРАГОМИР ТРИФУНОВИЋ 
за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

МИРЈАНА ЉУБОЈЕВИЋ 
за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

БАЛЕТСКО РИТМИЧКА СЕКЦИЈА „ЗВЕЗДИЦЕ“ НАДАЉ 
стигнуте резултате и успехе у раду 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН 
за  постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР  ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН 
за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

____________________________________________________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 13. 

__“Излази по потреби“_______________________________ 

бобран („Службени лист општине 
Србобран“ број:10/2013), члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 

ловника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 
.2019. године донела је 

о додељивању Октобарске награде општине Србобран у 2019. години 

Октобарска награда општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће у 
науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или 

ивота у виду плакете, ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2019. години 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“. 

ПРЕДСЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Милена Аларгић, с.р. 

бобран („Службени лист општине 
бени лист општине Србобран“ број 

4/2019) и  члана 62. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 
.2019. године  донела је 

Захвалнице општине Србобран  у 2019. години 

Захвалница,  као Признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге, 
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и материјалних добара, 



стр.бр.                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____         _14.10.2019.  Број 13 
 
 

 

288

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 17-2/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године Милена Аларгић, с.р. 
 
140. 

На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностимa („Службени 
гласник Републике Србије“, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  члана 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закони и  
47/2018 ) члана 2. Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности, (‘’Службени 
гласник РС’’, број 13/2018 и 66/2018) члана 40. став 1.  тачка 20. Статута Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“, број:4/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени 
лист Општине Србобран”, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран,  на 36. седници одржаној 14.10.2019.  
године,   доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о јавним паркиралиштима (‘’Службени лист општине Србобран’’, број 17/2018) , иза члана 2. 

додаје се члан 2а. који гласи: 
‘’Члан 2а. 

Вршилац комуналне делатности из члана 2. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу стручне 
оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са уредбом којом се уређују начин и услови за 
отпочињање обављања комуналне делатности.’’ 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 352-282/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 

141. 
На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностимa („Службени 

гласник Републике Србије“, број: 88/2011 ,104/2016 и 95/2018),  члана 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007 83/2014-др.закон,  101/2016- др.закон и 
47/2018 ), члана 2. Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности, (‘’Службени 
гласник РС’’, број 13/2018 и 66/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Статута Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“, број:4/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени 
лист Општине Србобран”, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран, на 36. седници одржаној 14.10.2019. 
године донела је 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о обављању делатности зоохигијене ( ‘’Службени лист општине Србобран’’, број 17/2018) ,иза 

члана 4. додаје члан 4а. који гласи: 
‘’Члан 4а. 

Вршилац комуналне делатности из члана 4. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу стручне 
оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са уредбом којом се уређују начин и услови за 
отпочињање обављања комуналне делатности.’’ 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 323-4/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
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142. 
На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностимa („Службени 

гласник Републике Србије“, број: 88/2011,104/2016 и 95/2018),  члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима 
(„Службени гласник СРС“, број: 20/77, 24/85, 6/89 и „Службени гласник Републике Србије“, број: 53/93, 67/93, 
48/94, 101/2005 др. закон, 120/2012 одлика УС и 84/2013 одлика УС),) члана 20.став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007 83/2014-др.закон,  101/2016- 
др.закон и 47/2018 ), члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности, 
(‘’Службени гласник РС’’, број 13/2018 и 66/2018) члана 40. став 1. тачка 20. Статута Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран”, број: 4/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран, на 36. седници 
одржаној 14.10.2019. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге (‘’Службени лист 

општине Србобран’’, број 17/2018) иза члана 3. додаје се члан 3а. који гласи: 
 

‘’ Члан 3а. 
Вршилац комуналне делатности из члана 3. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу стручне 

оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са уредбом којом се уређују начин и услови за 
отпочињање обављања комуналне делатности.’’ 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 352-283/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 
 
143. 

На основу члана  4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностимa („Службени 
гласник Републике Србије“, број: 88/2011 , 104/2016 и 95/2018),  члана 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 
47/2018 )члана 2. Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности, (‘’Службени 
гласник РС’’, број 13/2018 и 66/2018) члана 40. став 1. тачка 20. Статута Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“, број:4/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени 
лист Општине Србобран”, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран,  на 36. седници одржаној 14.10.2019. 
године,   доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
 

Члан 1. 
У Одлуци о димничарским услугамана територији општине Србобран (‘’Службени лист општине Србобран’’, 

број 17/2018) , иза члана 4. додаје се члан 4а. који гласи: 
 

‘’ Члан 4а. 
Вршилац комуналне делатности из члана 4. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу стручне 

оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са уредбом којом се уређују начин и услови за 
отпочињање обављања комуналне делатности.’’ 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 352-284/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
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144. 
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 

129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/018), члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2011,104/2016 и 95/2018), члана 2. 
Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ( ‘’Службени гласник РС’’, број 
13/2018 и 66/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран”, број: 4/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран”, број: 11/2019) Скупштина општине Србобран, на 36. седници одржаној 14.10.2019. године 
донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о јавној расвети ( ‘’Службени лист општине Србобран’’, број 17/2018) , иза члана 4. додаје се 
члан 4а. који гласи: 

 
‘’ Члан 4а. 

Вршилац комуналне делатности из члана 4. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу стручне 
оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са уредбом којом се уређују начин и услови за 
отпочињање обављања комуналне делатности.’’ 

 
Члан 2. 

У члану 7. Одлуке став 2. мења се и гласи:  
‘’ Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету регулише се уговором између надлежне 

Електродистрибуције и Oпштинске управе Србобран након спроведеног поступка јавне набавке.’’ 
 

Члан 3. 
 

Иза члана 7. Одлуке додаје се члан 7а који гласи: 
 

‘’ Члан 7а. 
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања 

комуналних услуга из члана 2. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана. 
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Општине и 

Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења. 
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави 

Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга. 
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана такви да већина 

корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Општинска управа преиспитује рад 
Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању 
корисника и доставља је Општинском већу. 

Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт којим 
налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не може бити 
дужи од 90 дана.’’ 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 312-14/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 
 
145. 

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Службени лист Републике Србије” бр. 88/2011, 
104/2016и 95/2018),члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 8. и 40. став 1. тачка 
20. Статута oпштине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 4/2019), Скупштина општине 
Србобран, на 36. седници одржаној 14.10.2019. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА КЕСА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ НА МЕСТУ  ПРОДАЈЕ РОБА И УСЛУГА 
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Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, 

захтеви у погледу материјала до којих је кеса произведена, као и права и обавезе трговаца у вези коришћења 
кеса код испоруке робе на месту продаје, на територији општине Србобран. 

 
Значење израза 

 
Члан 2. 

Кесе за испоруку робе из члана 1. ове Одлуке обухватају следеће: пластичну кесу, папирну кесу и торбу 
за куповину. 

Пластична кеса, у смислу ове одлуке, је кеса која мора бити оксоразградива односно биоразградива, и 
мора да садржи адитиве који се додају у процесу производње за оксидациону разградњу и биоразградњу тако 
да оне временом убрзавају фрагментацију пластичног материјала у микрофрагменте. 

Пластичне кесе из става 2. овог члана се према дебљини деле на пластичне кесе: 
– до 15 микрона – врло лагане пластичне кесе; 
– од 15 микрона до 50 микрона – лагане пластичне кесе; 
– преко 50 микрона – пластичне кесе за вишекратну употребу. 
Папирна кеса, у смислу ове одлуке, је кеса за куповину израђена од папира. 
Торба за куповину, у смислу ове одлуке, је торба за вишекратну употребу која испуњава следеће услове: 
– намењена је паковању купљене робе и/или за куповину; 
– осмишљена је за вишекратну употребу у исту сврху, није подложна деформацијама током уобичајене 

употребе и може се прати, односно чистити; 
– вишекратна употреба обезбеђена је системом замене или поправке, од стране трговца, или је 

произведена од отпорног материјала који гарантује дугорочну употребу. 
 

Члан 3. 
Трговци су у обавези да у малопродајним објектима и услужним и другим делатностима ограниче употребу 

врло лаганих пластичних кеса и постепено смањују коришћење лаганих пластичних кеса, у свему према 
Програму мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење, који је 
саставни део ове одлуке (Прилог 1 – у даљем тексту: Програм). 

Трговци су дужни да на месту продаје, у свим малопродајним објектима, као и у услужним и другим 
делатностима на територији општине Србобран ставе потрошачима на располагање папирне кесе и торбе за 
вишекратну употребу, које су погодне за рециклажу, те служе као замена за лагане пластичне кесе. 

 
Члан 4. 

Општина Србобран, преко надлежних служби и јавних гласила, обавештава јавност о потреби 
предузимања датих мера на смањењу негативног утицаја отпада од пластичних кеса на животну средину у 
складу са програмом. 

Члан 5. 
Трговци су у обавези да обавештавају потрошаче о адекватном начину збрињавања торби за куповину, 

уколико се определе за систем замене или поправке торби, које стављају на располагање потрошачима. 
 

Надзор 
 

Члан 6. 
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши организациона јединица општинске 

Србобран надлежна за послове комуналне инспекције. 
 

Казнене одредбе 
 

Члан 7. 
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако поступа 

супротно члану 3. ст. 1. и 2. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

25.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара. 
За прекршаје из ст. 1-3. овог члана овлашћени инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом. 
 

 
Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“, а 
примењује се од 1. јануара 2020. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 330-4/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
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146. 
На основу члана 4.Закона о комуналним делатностимa („Службени гласник Републике Србије“, број: 

88/2011 ,104/2016 и 95/2018),  члана 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 129/2007 83/2014-др.закон,  101/2016- др.закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 
20. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:4/2019) и члана 147. став 2. 
Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 11/2019), Скупштина 
општине Србобран, на 36. седници одржаној 14.10.2019. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о обављању комуналне делатности линијског превоза путника (‘’Службени лист општине 

Србобран’’,  број  4/2013, 19/16 , 2/17 и 8/19) , у члану 14. ставу 2. иза речи :  ‘’ ангажовати ‘’, брише се реч : ‘’ 
другог ’’.  

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 344-89/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 

 
147. 

На основу члана 20 став 1 тачка 4 и члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закони 47/2018), члана 40 
Статута општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 4/2019) и члана 147 став 2 Пословника 
Скупштине општине Србобран(„Службени лист Општине Србобран”, број 11/2019), Скупштина општине 
Србобран на 36. седници одржаној дана 14.10.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ДЕЦИ, 
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
 

Члан 1. 
 Oвом одлуком, врше се измене и допуне Одлуке о правима на материјалну помоћ деци, ученицима и 

студентима са територије општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 21/2015 и 15/2016) (у 
даљем тексту Одлука). 

 
Члан 2. 

Члан 1. Одлуке, мења се и гласи: 
"Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се утврђују права на материјалну помоћ деци, ученицима и студентима, који имају 
пребивалиште на територији Општине Србобран и то:  

1. Право на бесплатну и регресирану ужину деце у Установи за предшколско васпитање и образовање 
„Радост“ Србобран,  

2. Право на бесплатну и регресирану ужину ученика основних школа, 
3. Право на накнаду трошкова продуженог боравка ученика основних школа, 
4. Право на накнаду трошкова аутобуског превоза за ученике средњих школа, 
5. Право на накнаду трошкова аутобуског превоза за студенте, 
6. Право на поклон за ђаке прваке и децу војних инвалида на почетку школске године. 

  
Права на студентску стипендију и стипендију ученика и студената за остварене резултате у области 

науке, уметности и спорта, регулишу се посебним Одлукама." 
 

Члан 3. 
У члану 3 Одлуке, мења се став 1, тако да сада гласи: 
"Право на бесплатну исхрану деце остварује се на захтев родитељаили старатеља који није хранитељ 

детета, у даљем тексту: подносиоца захтева, који има пребивалиште на територији општине Србобран." 
Став 3 члана 3, мења се, тако да сад гласи: 
"Уз захтев из става 1. овог члана се подноси: 
1. Фотокопија личне карте подносиоца захтева (доказ да је пријављен у општини Србобран), 
2. доказ о старатељству - решење надлежног органа, уколико подносилац захтева није родитељ, већ 

старатељ детета. 
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Преостале потребне доказе, поступајући орган прибавља по службеној дужности и то: 
3. Потврду да је дете уписано у предшколску установу, 
4. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу (уколико су деца из породица са троје и више 

деце), 
5. Доказ да дете није у хранитељству, уколико је подносилац захтева старатељ детета, прибавља 

поступајући орган од надлежног Центра за социјални рад.“ 
 

Члан 4. 
Иза члана 5г, додаје се нови поднаслов који гласи: 
 

"Iб НАКНАДА ТРОШКОВА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 

Члан 5.д 
ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВАПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА признаје се за ученике основних школа у Општини 

Србобран који су треће, четврто и свако наредно, по реду рођења мајци или оцу. 
Право могу остварити ученици оних школа које имају организован продужени боравак, као посебан облик 

образовно-васпитног рада, a који су, у складу са актом школе, уписани у продужени боравак. 
 

Члан 5.ђ 
 Право на накнаду трошкова продуженогборавка остварује се на захтев родитеља. Захтев може поднети и 

старатељ детета, под условом да се дете не налази у хранитељству. Захтев се подноси Одељењу за јавне 
службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе Општинске управе Србобран и односи се на школску 
годину. 

 Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се: 
- Фотокопија личне карте подносиоца захтева (доказ да је пријављен у општини Србобран), 
- потврда школе за ученика, да је редован ученик и да је уписан у продужени боравак, 
- фотокопију картице банке са бројем текућег рачуна, односно уговор о текућем рачуну, уколико 

картица још није издата,  
- доказ о старатељству - решење надлежног органа, уколико подносилац захтева није родитељ, већ 

старатељ детета. 
 
Поступајући орган, по службеној дужности прибавља изводе из матичне књиге рођених за сву децу у 

породици, доказ да ученик има пребивалиште на територији општине. Уколико је подносилац захтева старатељ 
детета, поступајући орган ће по службеној дужности од надлежног Центра за социјални рад, прибавити доказ да 
дете није у хранитељској породици. 
 

Члан 5.е 
Одељење за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе Општинске управе Србобран, 

један примерак решења којим се признаје право на продужени боравак, осим подносиоцу захтева, доставља и 
основној школи код које се организује продужени боравак. 

 
Члан 5.ж 

Средства за бесплатан продужени боравак обезбеђују се у буџету Општине Србобран. Трошкови 
продуженог боравка се обезбеђују по принципу рефундације. 

Подносиоци захтева, односно ученици, су дужни да сваког месеца, до 15. у месецу, Одељењу за јавне 
службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе Општинске управе Србобран, доставе признаницу, 
односно потврду школе о плаћеном износу за продужени боравак (за онај број дана, колико је ученик користио 
продужени боравак). Рефундација трошкова извршиће се до краја текућег месеца, за претходни месец, на рачун 
подносиоца захтева, у висини плаћених трошкова продуженог боравка." 

 
Члан 5. 

У члану 7, став 1, алинеја 5, мења се тако да сад гласи:  
"-Доказ о старатељству, уколико подносилац захтева није родитељ, већ старатељ детета, под условом да 

дете није у хранитељству. Доказ да дете није у хранитељству, уколико је подносилац захтева старатељ детета, 
прибавља поступајући орган од надлежног Центра за социјални рад, по службеној дужности". 

 
Члан 6. 

Право на рефундацију трошкова продуженог боравка, признаје се почев од месеца, у коме је поднет захтев, 
до краја текуће школске године. 

Признавање права на рефундацију трошкова продуженогборавка, за школску 2019/20, вршиће се на основу 
поднетих захтева, а по ступању на снагу ове одлуке. Уколико је дете користило продужени боравак и у месецу 
септембру 2019. године, право на накнаду трошкова продуженог боравка, признаће се и за овај месец, под 
условима прописаним овом одлуком. Исплата накнаде трошкова за месец септембар, извршиће се са првом 
исплатом, након доношења решења о признавању права. 
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Члан 7. 
Oвлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Србобран, да сачини и објави пречишћен текст 

Одлуке о Одлуке о правима на материјалну помоћ деци, ученицима и студентима са територије Општине 
Србобран. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 560-12/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 

 
148. 

На основу члан 27. став 10. и 11. Закона о јавној својини  ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016- дрЗакон, 108/2016 , 113/2017 и 95/2018) члана 40. став 1. тачка 23. Статута  општине 
Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 4/2019) и члана 147.став 2. Пословника Скупштине 
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран, на 36. 
седници одржаној 14.10.2019. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРОСТОРИЈА НА КОРИШЋЕЊЕ 
УСТАНОВИ ЗА КУЛТУРУ ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН 

 
Члан 1.  

У Одлуци о давању просторија на коришћење Установи за културу Дом културе Србобран (‘’Службени лист 
општине Србобран’’, број 14/13 ) у члану 4.став 2. мења се и гласи: 

‘’ Изузетно, давање у закуп без накнаде, просторија из члана 1. ове Одлуке, могуће је регистрованим 
удружењима која се налазе на територији општине Србобран. Ближе услове давања у закуп просторија, 
Установа за културу Дом културе Србобран , регулисаће Уговором.’’   

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 361-25/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 
 
149. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број: 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- дрЗакон, 108/2016 , 113/2017 и 95/2018),  члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закони и  
47/2018 )члана 40. став 1.  тачка 26. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број:4/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран”, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран,  на 36. седници одржаној 14.10.2019. године донела 
је 

ОДЛУКУ 
O ИМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ДАВАЊУ СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ЈАВНОЈСВОЈИНИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА КОРИШЋЕЊЕ 
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Члан 1. 
У Одлуци о давању станова и стамбених зграда у јавној својини општине Србобран  на коришчење Центру 

за социјални рад општине Србобран (‘’Службени лист општине Србобран број 19/2016 и 17/2018) , у члану 1. се 
иза тачке 10. додаје тачка 11. која гласи:  

“ у Србобрану, у улици Петра Драпшина број 68, породична стамбена зграда површине 68 м2 и помоћна 
зграда површине 23 м2, саграђена на кат. парцели бр 2481 КО Србобран’’. 

 
Члан 2. 

 
У члану 2. се додаје став 2. који гласи:  

“Стамбена зграда површине 68 м2 и помоћна зграда површине 23 м2, саграђена на кат. парцели бр 21481 КО 
Србобран, у улици Петра Драпшина бр. 68 се дају на коришћење Центру за социјални рад до момента док се не 
стекну услови за отуђење исте .’’  
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Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу општине Србобран’’  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 360-18/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 

 
150. 

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закони 47/2018), члана 4 став 2 Закона о култури 
("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члана 40 Статута општине 
Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 4/2019) и члана 147 став 2 Пословника Скупштине општине 
Србобран(„Службени лист општине Србобран”, број 11/2019), Скупштина општине Србобран на 36. седници 
одржаној дана 14.10.2019. године, донела је 

 
ОДЛУКУ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ СРБОБРАН 

 
Члан 1 

Овом одлуком утврђују се сталне манифестације у области културе од значаја за општину Србобран (у 
даљем тексту: општина), које се финансирају или суфинансирају из буџета Општине. 

 
Члан 2 

Сталне манифестације у области културе од значаја за општину су оне које својим значајем и 
садржајима афирмишу Општину и задовољавају потребе грађана општине у области културе. 

 
Члан 3 

Сталне манифестације у области културеод значаја за општину Србобран су:  
 

1. "Светосавски концерт", 
2. "Музика наших предака", 
3. Песничка награда "Милан Дунђерски" 
4. "Кобасицијада", 
5. "Златна цитра",  
6. "Петровданске свечаности",  
7. "Традиционалне жетвене свечаности", 
8. "Културно лето", 
9. "Србобранска бразда", 
10. "Циганске ватре", 
11. "Дани новеле" и "Гионови дани", 
12. "Слава Римокатоличке цркве - Узвишење Светог Крста", 
13. 13."Дани културне традиције", 
14. Обележавање Дана општине Србобран, 
15. "Зонска смотра ликовног стваралаштва аматера Војводине“ 
16. "Ленкин прстен". 

 
Манифестације се одржавају једном годишње на територији општине Србобран. 
 

Члан 4 
Организатори и суорганизатори манифестација из члана 3 ове Одлуке су: општина Србобран, Установа 

за културу "Дом културе Србобран", Центар за физичку културу, спорт и рекреацију Србобран, Месна заједница 
Србобран и удружења која делују на територији општине Србобран. 

Уколико није организатор конкретне манифестације, општина Србобран се увек јавља као суорганизатор 
манифестације из члана 3 ове Одлуке. 

Члан 5 
Средства за одржавање манифестација из члана 3 ове Одлуке обезбеђују се из буџета општине 

Србобран, средстава надлежних покрајинских и републичких министарстава, донатора, спонзора и других 
извора у складу са законом.  

За манифестације чији су организатори удружења, уколико се средства обезбеђују из буџета општине, 
иста се обезбеђују кроз конкурсе, односно јавне позиве које расписује општина. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Србобран". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 64-18/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
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151. 
На основу члана 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 др.закон и 10/2019), члана 40. Став 1 тачка 13. Статута Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 4/2019), Скупштина Општине Србобран на 36. седници 
одржаној 14.10.2019. године, донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ СРБОБРАН 
 
 
I 

Мења се тачка I Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и 
образовање „Радост“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 17/2017, 4/2018 и 18/2018). 

Бојана Ратковица из Србобрана РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Управног одбора Установе за 
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран са 14.10.2019. године. 

Татјана Шијачић из Србобрана ИМЕНУЈE СЕ за члана Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Радост“ Србобран са 15.10.2019. године. 

Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата чланова чланова Управног одбора 
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 
17/2017, 4/2018 и 18/2018). 

Измењена тачка I Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и 
образовање „Радост“ Србобран гласи: 

„За чланове Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран 
именују се, и то: 

 
 

1. Гал Бригита члан представник оснивача 
2. Билогревић Марина члан представник оснивача 
3. Живковић Наташа члан представник оснивача 
4. Шрек Илона члан представник ПУ „Радост“ 
5. Бајић Љиљана члан представник ПУ „Радост“ 
6. Медурић Слађана члан представник ПУ „Радост“ 
7. Шијачић Татјана члан представник Савета родитеља 
8. Гавански Елеонора члан представник Савета родитеља 
9. Штрбачки Јасмина члан представник Савета родитеља 

 
II 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 116. став 6 Закона о основама система образовања и васпитања је предвиђено да чланове органа 
управљања из реда родитеља предлаже савет родитеља тајним изјашњавањем, те је сходно томе Савет 
родитеља Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост „ Србобран за новог представника Савета 
родитеља у управни одбор установе предложио Шијачић Татјану из Србобрана.    

Сходно напред изнетим 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  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 02-38/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 14.10.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 

 
152. 

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  36.ванредној 
телефонској седници, одржаној 17.09.2019. године, доноси 
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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 200.000,00 динара 
(Словима: двестотинехиљададинара и 00/100) за „организовање „Дечијих олимпијских игара“ у Србобрану“ 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.07  – Центар за физичку културу, спорт, 
рекреацију и туризам, функционална класификација 810- услуге рекреације и спорта, позиција 220, 
програмска класификација 1301-развој спорта и омладине, економска класификација 423 - услуге по 
уговору, за „организовање „Дечијих олимпијских игара“ у Србобрану“ у износу од 200.000,00 динара 
(Словима: двестотинехиљададинара и 00/100). 

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 
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ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402 
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ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данка Васиљевић 
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Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши  
„Академија Оксфорд“, Јагодина, кнегиње Милице 21 
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138 Одлука о додељивању Октобарске награде и признања Општине Србобран 287 
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140 Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима 288 

141 Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању делатности зоохигијене 288 

142 Одлука о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима 
и погребне услуге 
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Одлука о измени и допуни Одлуке о димничарским услугама на територији општине 
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Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о правима на материјалну помоћ деци, 
ученицима и студентима са територије општине Србобран 292 

148 
Одлука о измени Одлуке о давању просторија на коришћење Установи за културу Дом 
културе Србобран 
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149 Одлука о измени и допуни Одлуке о давању станова и стамбених зграда у јавној својини 
Општине Србобран на коришћење Центру за социјални рад Србобран 
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150 Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за општину Србобран 295 
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Решењe о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Радост“ Србобран 296 
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