
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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____________________________________________________________________________________ 
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182. 
На основу члана 69. став  1. тачке 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/2011 и 104/2016), члана 2. став 1. тачка 19) Одлуке о Општинском већу („Службени лист 

Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017)) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа („Службени лист 
Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017),  Општинско веће на 30. седници одржаној 13.07.2017. године 

размотрило је захтев Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора о усвајању ценовника комуналних услуга, и донело следеће 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на цене комуналних услуга за 2017. годину утврђене Одлуком Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран број: 773/2017-1.2 од 21.06.2017. године, и цене 

комуналних услуга износе: 
 

I ГРОБНА МЕСТА 

Р.бр. У с л у г а Ц е н а 

1 Закуп једног гробног места поред стазе 12.637,20 

2 Закуп једног гробног места ван стазе 8.424,82 

3 Закуп једног гробног места у дечијој парцели 3.650,73 

4 Годишња накнада за уређење и одржавање гробља по једном гробном месту 1.177,73 

5 Улаз у костурницу плаћа се по цени закупа једног гробног места  

6 
Цена гробних места која се узимају за израду костурнице увећава се 100% од цене закупа једног 

гробног места 
 

7 
Продужење трајања закупа гробног места се не ограничава, а врши се након истека века 
почивања. Цена продужења закупа је 50% од цене гробног места (тачке 1. 2. 3. и 4.),а век 

почивања и век продужења одређује СО-е Србобран својом Одлуком 

 

8 Коришћење заједничке гробнице за један месец (најдуже до годину дана) 1.460,28 

II УСЛУГЕ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА 

1 
Превоз сандука од продавнице до куће умрлог са постављањем у сандук (2 извршиоца до 4 км) и 
превоз до капеле 

1.544,55 

2 
За ванредне случајеве када се преноси покојник чија је смрт наступила неприродном смрћу 
(саобраћајна несрећа, самоубиство и тд.) излази се по налогу суда 

7.301,50 

3 Превоз покојника из болнице ван насељеног места Србобран по пређеном километру без пратиоца 
70% од 

цене дизела 

4 Пратилац при међуградском превозу по једном човеку по једном часу 505,50 

5 Застој возила пред црквом, болницом или по захтеву за сваки започети сат по једном човеку 505,50 

III УСЛУГЕ КАПЕЛЕ 

1 Смештај посмртних остатака у капелу и коришћење за сваки започети дан 1.218,61 

2 Коришћење инвентара капеле за сваки започети дан 505,50 

3 Присуствовање завршном обреду 505,50 

4 Емитовање пригодне музике 280,83 

5 Превоз колицима од капеле до гробног места 398,59 

6 Кор.хладњака.за пок.по 1 особи за сваких 24 часа 2.808,27 

IV  ПРИПРЕМА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ 

1 Накуцавање пластичних слова на сандук 179,06 

2 Накуцавање пластичних слова на обележја 179,06 

3 Тапацирање сандука 308,76 

4 Писање траке 90,20 

V УКОП ПОКОЈНИКА 

1 Копање обичне раке са затрпавањем 3.973,42 

2 Копање раке у огради са затрпавањем 5.054,55 

3 Копање раке у огради са скидањем и намештањем бетонске плоче 5.165,65 

4 Копање раке за децу са затрпавањем 1.460,00 

5 Отварање и затварање породичне гробнице 5.054,55 

6 Похрањивање костију (чишћење костурнице по једном покојнику) 1.543,80 

VI ЕСХУМАЦИЈА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
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1 
Есхумација покојника после пет година од дана сахране (ископ сандука из старе раке, ископ нове 
раке са затрпавањем или отврарање костурнице са затварањем) 

8.985,35 

2 Вађење сандука и премештање костију 8.985,35 

3 Пренос сандука до новог гроба на истом гробљу 2.245,95 

4 Дезинфекција опреме и одела 842,42 

5 Дезинфекција костурнице 842,42 

6 Есхумација покојника после две године од дана сахране увећавају се за 50% од цене под тачком 1.  

7 
Есхумација покојника пре истека рока од  две године од дана сахране увећавају се за 100% у 
односу на цену под тачком 1. 

 

VII РАДОВИ У ГРОБЉУ 

1 Накнада за зидање породичне гробнице у свим гробљима по једном покојнику. 1.403,99 

2 Накнада за зидање опсега за једно гробно место без обзира да ли је са или без плоче 1.403,99 

3 Накнада за постављање споменика од природног камена, без обзира на величину. 5.618,42 

4 Накнада за постављање споменика од вештачког камена, без обзира на величину. 2.808,29 

VIII ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА И РЕЗЕРВАЦИЈЕ ПИЈАЧНОГ И ПРОСТОРА 

1 За м2 заузетог простора на коме се продаје разна роба или се врши забавна игра  

 Резервисано 77,61 

 Нерезервисано 117,17 

2 Непокривена тезга за м2 за један пијачни дан  

 Резервисано 97,66 

 Нерезервисано 156,25 

3 Покривена тезга по м2 за један пијачни дан  

 Резервисано 117,17 

 Нерезервисано 195,29 

4 Продаја робе са теретног возила  

 Резервисано 390,62 

 Нерезервисано 585,93 

5 Резервација пијачног стола са надстрешницом 14.648,26 

6 Резервација пијачног стола на отвореном простору на обе пијаце 11.718,59 

7 Резервација пијачног простора на тлу пијаце за површину од 1м2 4.296,82 

8 
Резервација пијачног простора на тлу пијаце за продају робе са теретног возила за површину од 
5м2 

20.797,46 

IX СЛУЖБА КОМУНАЛИЈА 

1 Цена изношења смећа за домаћинства по члану 87,89 

2 Цена изношења смећа за остале кориснике по м2 33,23 

3 Пражњење смећа по једном контејнеру 1.637,19 

4 Рад хигијеничара по програму рада за 1 месец 81.315,04 

5 Одржавање градског зеленила по м2 4,12 

6 Одржавање хигијене ужег центра града по м2 0,78 

7 Пражњење врећа за смећа 100x500x0.07 30,36 

8 Пражњење врећа за смећа 450x500x0.06 24,27 

X ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ДЕПОНИЈУ 

1 Коришћење депоније смећа за одлагање комуналног и грађевинског отпада на депонију/м3 289,34 

2 Коришћење депоније смећа за изношење и одлагање отпадних вода на депонију/м3 43,40 

XI  ЦЕНОВНИК РАДА РАДНИХ МАШИНА 

1 Рад булдожера са једним извршиоцем 7.735,99 

2 Рад камиона са једним извршиоцем 6.910,00 

3 Рад аутокорпе са једним извршиоцем 5.400,00 

4 Рад трактора са три извршиоца 7.736,38 

5 Рад трактора са једним извршиоцем 6.742,26 

 

 На цене из става 2. ове тачке Решења обраћунава се порез на додату вредност у сласу са Законом. 
 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 38-3/2017-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 13.07.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

183. 
На основу члана 69. став 1. тачке 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 2. став 1. тачка 19) Одлуке о Општинском већу („Службени лист 

Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа („Службени лист 
Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017),  Општинско веће на 30. седници одржаној 13.07.2017. године 

размотрило је захтев Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора о усвајању ценовника комуналних услуга грејања и гаса, и донело следеће 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ГРЕЈАЊА И ГАСА 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на ценовник комуналних услуга грејања и гаса уврђене Одлуком Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран број: 773/2017-1.3 од 21.06.2017. године, и цене 

комуналних услуга грејања и гаса износе:  
 

Ред.бр. Назив услуге 
Јединица 
мере 

Цена 

Димничарске услуге   

Чишћење димњака ком 350,39 

Контролисано паљење димњака ком 700,83 

Преглед исправности новоурађеног димњака и давање атеста ком 675,53 
1. 

Годишњи преглед исправности димњака за гасна трошила и издавања потврде и 
записника о извршеном прегледу 

ком 637,28 

Сатница радних машина   

Излазак возила на интервенције час 1.463,35 2. 

Излазак возила на интервенције по захтеву грађана час 473,95 

Сатница радника   

НК радник час 457,93 

Приучени радник час 515,12 

КВ радник час 697,47 

Рад техничара час        0,00 

3. 

Хитне интервенције (КВ радник) час    891,23 

Издавање техничке документације   

Издавање техничких услова за пројектовање објеката инфраструктуре из 
надлежности ЈКП “Градитељ” 

ком 3.077,11 

Издавање сагласности и пројектних услова за паралелно вођење и укрштање 
подземно вођених инсталација са инсталацијама инфраструктуре из надлежности 
ЈКП “Градитељ” 

ком 9.231,34 

Издавање сагласности и предпројектних услова за типски прикључак  на 
дистрибутивну гасну мрежу 

ком 3.077,11 

Издавање сагласности и предпројектних услова за индивидуални прикључак на 
дистрибутивну гасну мрежу 

ком 9.231,34 

Издавање потврде ради легализације објекта ком 2.464,57 

4. 

Издавање разних потврда из надлежности ЈКП “Градитељ” ком 947,92 

Трошкови искључења и поновног укључења на дистрибутивну гасну 
мрежу 

  

Трошкови искључења потрошача на кућно-регулационој станици  ком 2.767,53 

Трошкови искључења потрошача на улици ком 4.893,57 

Трошкови поновног укључења потрошача на кућно мерно-регулационој станици ком 2.767,53 

5. 

Трошкови поновног укључења потрошача на улици ком 9.851,76 

Трошкови изласка на интервенцију по захтеву корисника ради отклањања 
хаварије или вршења неке друге интервенције на унутрашњим 
инсталацијама 

  

Интервенције на инсталацијама топловода ком     657,99 

6. 

Интервенције на инсталацијама гасовода ком     657,99 

 

На цене из става 1. ове тачке Решења обрачунава се порез на додату вредност у складу са Законом. 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 38-4/2017-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 13.07.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

184. 

На основу члана 69. став  1. тачке 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/2016), члана 28.  став 2. Закона о комуналним делатностима  („Службени гласник Републике 

Србије”, број 88/2011 и 104/2016),   члана 2. став 1. тачка 19) Одлуке о Општинском већу („Службени лист 
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа („Службени лист 

Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017),  Општинско веће на 30. седници одржаној 13.07.2017. године 

размотрило је захтев Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора о усвајању ценовника воде,  канализације и припадајућих услуга и донело следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРИПАДАЈУЋИХ УСЛУГА 
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I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на цене воде, канализације и припадајућих услуга утврђене Одлуком Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран број: 773/2017-1.1 од 21.06.2017. године, и исте износе: 
 
Р.бр. У с л у г а Јед.мере Ц е н а 

1 Фиксна накнада по мерном месту   

1.1. за прикључке са водомерима 1/2",3/4" и 1" ком 99,50 

1.2. за прикључке са водомерима 5/4" и 6/4" ком 248,75 

1.3. за прикључке са водомерима Ф50 и Ф65 ком 746,26 

1.4. за прикључке са водомерима Ф80 и Ф100 ком 1.492,53 

1.5. за контролне водомере 1/2",3/4" ком 98,01 

2 Варијабилна накнада за испоручену воду по м3   

2.1. до 5м3 утрошене воде месечно, по пријављеном члану домаћинства м3 49,75 

2.2. преко 5м3 утрошене воде месечно, по пријављеном члану домаћинства м3 124,34 

2.3. до 2м3 утрошене воде месечно, уколико није пријављен ни један члан домаћинства м3 49,75 

2.4. преко 2м3 утрошене воде месечно,уколико није пријављен ни један члан домаћинства м3 124,34 

2.5. до 20м3 воде утрошене воде месечно за предузетнике и правмна лица м3 49,75 

2.6. преко 20м3 воде утрошене воде месечно за предузетнике и правна лица м3 124,34 

3 Канализација   

3.1. одвођење отпадне воде м3 24,85 

4 Ценовник рада радних машина   

4.1. машински ископ земље за количине веће од 10м3 м3 528,74 

4.2. сечење асфалта и бетона дебљине до 5цм м 400,30 

4.3. планирање тла по м2 вибро набијачем м2 343,11 

4.4. рад водоводне пумпе час 1.964,77 

4.5. рад ровокопача са једним извршиоцем час 5.321,80 

4.6. излазак возила на интервенције час 1.463,35 

4.7. излазак возила на интервенције по захтеву грађана час 473,95 

5 Рад радника ЈКП "Градитеља"   

5.1. НК радник час 457,93 

5.2. приучени радник час 515,12 

5.3. КВ радник час 697,47 

5.4. рад техничара час 960,00 

5.5. хитне интервенције (КВ радник) час 891,23 

5.6. ручно одгушење канализације час 891,23 

6 Издавање техничке документације   

6.1. 
издавање техничких услова за пројектовање објеката инфраструктуре из надлежности 
ЈКП "Градитеља" 

ком 3.077,11 

6.2. 

Издавање сагласности и пројектних услова за паралелно вођење и укрштање подземно 

вођених инсталација са инсталацијама инфраструктуре из надлежности ЈКП 
"Градитеља" 

ком 9.231,34 

6.3. 
издавање сагласности и предпројектних услова за типски прикључак на водоводну 
мрежу 

ком 3.077,11 

6.4. 
издавање сагласности и предпројектних услова за прикључак на водоводну мрежу Ф1"-
Ф2" 

ком 9.231,34 

6.5. 
издавање сагласности и предпројектних услова за прикључак на водоводну мрежу Ф80-
Ф100 

ком 15.385,58 

6.6. Издавање потрврде ради легализације објекта ком 2.464.57 

6.7. издавање разних потврда из надлежности ЈКП "Градитеља" ком 947,92 

6.8. 
издавање дозволе за пролазак вангабаритног возила на путевима општине Србобран за 

возило са приколицом 
ком 3.000,00 

6.9. 
издавање дозволе за пролазак вангабаритног возила на путевима општине Србобран за 
пољопривредне машине 

ком 2.000,00 

6.10. издавање сагласности и услова за постављање рекламних табли ком 3.077,11 

6.11. издавање сагласти за раскопавање јавне површине у делу пута ком 3.077,11 

7 Трошкови искључења и поновног укључења на водоводну мрежу   

7.1. трошкови искључења потрошача на водомеру ком 2.767,53 

7.2. трошкови искључења потрошача на улици ком 4.893,57 

7.3. трошкови поновног укључења потрошача на водомеру ком 2.767,53 

7.4. трошкови поновног укључења потрошача на улици ком 9.851,76 

8 Ценовник израде нових прикључака и замене водомера   

8.1. израда типског прикључка на водоводну мрежу ком 29.910,25 

8.2. замена неисправног водомера 1/2"-3/4" ком 1.697,53 

8.3. замена неисправног водомера 1" -5/4" ком 2.190,43 

8.4. замена неисправног водпомера 6/4" ком 3.438,88 

8.5. рад на замени водомера 6/4" -2 часа ком 1.394,95 

8.6. замена неисправног водомера Ф50 ком 10.092,47 

8.7. рад на замени водомера Ф50 -3 часа ком 2.092,42 

8.8. замена неисправног водомера Ф80 ком 11.899,05 

8.9. рад на замени водомера Ф80 -4 часа ком 2.851,66 
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8.10. замена неисправног водомера Ф100 ком 13.768,27 

8.11. рад на замени водомера Ф100 -4 часа ком 2.851,66 

8.12. материјал (шрафови М16x70 8ком) компл. 498,65 

8.13. материјал (шрафови М16x70 16ком) компл. 997,31 

8.14. контрола уградње водомера компл. 697,47 

 
 На цене из става 2. ове тачке решења обрачунава се порез на додату вредност у складу са Законом. 

 
II 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 38-5/2017-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 13.07.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

185. 
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016), члана 59. и 79. Статута општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ број 11/2017 – 

пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 

и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“  број 2/2009 и 11/2017), и члана 16. Одлуке о буџету општине Србобран за 2017. годину („Службени 
лист општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка) Општинско веће на 30. редoвној 

седници одржаној  13.07.2017. године донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I 
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 

20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. 
став 1.  и члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем 

 

 
II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-289/2017-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 13.07.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

186. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 

99/2016), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – 
пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 

10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“,  број 2/2009 и 11/2017) и члана 17. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину 

(„Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправке) Општинско веће на 

309.  седници одржаној  13.07.2017. године донело је 
  

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

 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист 

Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка), глава 5.01 – Општинска Управа, 
функција 130 – Општинска Управа, позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  

економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу 
од 40.200,00 динара за одржавање стања крова и радова текућег одржавања у Основној школи „Петар 

Драпшин“ у Турији. 

Позиција 
Економска 
класифи-
кација 

О  п  и  с 
Претходно 
предложено 

Новоутврђени 
износ 

37 481 Чланарина РРА Бачка, СКГО и НАЛЕД 2.000.000,00 1.800.000,00 

34/4 423 Услуге по уговору(Поповић, Караћ) 0,00 200.000,00          

УКУПНО: 2.000.000,00 2.000.000,00 
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2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.01. – Општинска управа, 

функционална класификација 912 – Основно образовање, позиција 156/1,  програмска класификација 2002 – 

Основно образовање, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти  у износу од 
40.200,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управ 
Србобран. 

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран». 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-301/2017-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 13.07.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

187. 
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – 

пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 

10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 

Општине Србобран“,  број 2/2009 и 11/2017) и члана 17. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправке) Општинско веће на 

309.  седници одржаној  13.07.2017. године донело је 
  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист 
Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка), глава 5.01 – Општинска Управа, 

функција 130 – Општинска Управа, позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  
економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу 

од 75.000,00 динара за постављање огласне табле у делу Србобрана „Каћ“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.01. – Општинска управа, 

функционална класификација 130 – Опште услуге, позиција 42/4,  програмска класификација 0602 – Опште 

услуге локалне самоуправе, економска класификација 426 – огласна табла у делу Србобрана „Каћ“  у износу од 
75.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управ 
Србобран. 

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран». 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-302/2017-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 13.07.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

188. 
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – 

пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 
10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 

Општине Србобран“,  број 2/2009 и 11/2017), и члана 17. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправке) Општинско веће на 30.  

седници одржаној  13.07.2017. године донело је 
  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету Општине Србобран за 2017. годину (»Службени лист 
Општине Србобран», број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка), глава 5.01 – Општинска Управа, 

функција 130 – Општинска Управа, позиција 92, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  

економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу 

од 118.000,00 динара за спровођење мера отклањања недостатака везаних за против-пожарну заштиту зграде 

Општинске управе. 
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 5.01. – Општинска управа из буџета, 

функционална класификација 130 – Опште јавне услуге, позиција 40/13  програмска класификација 0602 – 
Опште услуге локалне самоуправе, економска класификација 424 – Спровођење мера против-пожарне заштите 

зграде Општинске управе у износу од 118.000,00 динара. 
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3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управ 

Србобран. 

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран». 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-300/2017-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 13.07.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

189. 
На основу члана 64a. става 19, 22. и 23. а у вези са чланом 64а. став 13. тачка 1. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 - др.закон, 41/2009 и 112/2015), 
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Србобран (у даљем тексту:Комисија), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег 

закупа на територији општине СРБОБРАН, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине СРБОБРАН за 2017. годину за давање у закуп 
по основу права пречег закупа по основу сточарства, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР 

ЊИВА 1 243,25 

ЊИВА 2 221,35 

ЊИВА 3 197,03 

ЊИВА 4 175,14 

ЛИВАДА 2 66,41 

ЛИВАДА 3 59,11 

ПАШЊАК 1 48,65 

ПАШЊАК 2 44,27 

ТРСТИК-МОЧВАРА 1 12,16 

ТРСТИК-МОЧВАРА 2 11,07 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ - ОБЈЕКТОМ  9,85 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ - ОБЈЕКАТ  9,85 

ОСТАЛО ПРИРОДНО  9,85 

НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ   

 
2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj својини на 

територији Општине Србобран је на основу табеле из тачке 1. утврдила висину закупнине за сваку јединицу 
јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства 

планираних Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Општине Србобран за 2017. годину. 

3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Србобран“ или на огласној табли Општинске 
управе Србобран, као и на званичној интернет страници Општине Србобран. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији Општине Србобран, образована Решењем Скупштине Општине број 02-101/2016-I од 25.08.2016. 
године, имала је задатак да утврди висину закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини које се 

даје у закуп по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња, које је планирано Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Србобран за 

2017. годину. 
Одредбама члана 64a. став 19, 20, 22. и 23. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је 

закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно постигнута цена 
закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа по основу 

власништва на домаћим животињама је просечно постигнута цена закупа по хектару, с тим што закупнина по 
праву пречег закупа по том основу не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији 

Републике Србије у последње три године. Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута 
цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на територији 
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јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној 

години, просечна постигнута цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних 

јединица локалне самоуправе. Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе. 
 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права пречег закупа 
власницима домаћих животиња, а имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина Србобран имала 

јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 558,99 
евра по хектару, односно 68.163,24 динара по хектару, а која цена одговара квалитету њива 2. класе, на основу 

које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је приказано у наведеној табели. 
Како је просечна постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од просечне цене закупа 

по хектару на територији Републике Србије у последње три године, закупнина се утврђује у висини од 197,03 
евра по хектару, односно 24.025,84 динара по хектару, који износ представља просечну цену закупа по хектару 

на територији Републике Србије у последње три године. Наведена цена одговара квалитету њива 3. класе, на 
основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је приказано у наведеној табели. 

Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог закључка. 
 

Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини 
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