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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

___________________________________________
Година XLI                              _________Србобран
_________________________________“Излази по потреби“______________

 
166. 

 
  На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима општине Србобран („Службени лист 
општине Србобран“ број: 10/2013), члана 40. Статута општине Србобран („
општине Србобран“ број 11/2017
Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 11/2015 
2/2017) Скупштина општине Србобран  на својој 26. седници одржаној
 

о додељивању Захвалнице општине Србобран у 2018. години

Захвалница,  као Признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене 
подвиге, хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спа
материјалних добара, ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2018. години

 
1. СЕГИ ФЕРЕНЦА ТИБОРУ 

-за учињена хумана дела  
2. УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ “РАДОСТ“ СРБОБРАН
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
3. КОВАЧИЋ ЉИЉАНИ 
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
4. ЈОЈКИЋ ЗЛАТКУ 
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
5. СРДАНОВИЋ МИЛАНУ 
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
6. НЕМЕТ ДЕЖЕУ 
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
7. БУНФОРД ЂУЛИ 
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
8. СЕГИ ОТИЛИЈИ 
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
9. УСТАНОВИ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН
- за постигнуте примерене резултате и успехе у раду
10. БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАНУ 
- за постигнуте резултате и успехе у раду
11. „BEST SEED PRODUCER“ из Србобрана
-  за  постигнуте примерене резултате и успехе у раду
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Број: 17-12/2018-I
Дана: 16.10.2018. године

 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________
_________Србобран, 16.10.2018.               ___     

_________________________________“Излази по потреби“______________

. Одлуке о награди и признањима општине Србобран („Службени лист 
општине Србобран“ број: 10/2013), члана 40. Статута општине Србобран („
општине Србобран“ број 11/2017-пречишћен текст) и  члана 83. Пословника Скупштине општине 
Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 11/2015 – пречишћен текст,
2/2017) Скупштина општине Србобран  на својој 26. седници одржаној 

О Д Л У К У 
о додељивању Захвалнице општине Србобран у 2018. 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 спа

ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2018. години 

ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ “РАДОСТ“ СРБОБРАН
за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН

за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

резултате и успехе у раду 
„BEST SEED PRODUCER“ из Србобрана 

за  постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  
I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

. године  Милена Аларгић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

_________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 22. 

_________________________________“Излази по потреби“__________________________________ 

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

пречишћен текст) и  члана 83. Пословника Скупштине општине 
пречишћен текст, 21/2015 и 

 16.10.2018.  донела је: 

о додељивању Захвалнице општине Србобран у 2018. 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 

ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ “РАДОСТ“ СРБОБРАН 

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН 

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

ПРЕДСЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Милена Аларгић,с.р. 
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167. 
На основу члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017), члана 40. Статута Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 83. Пословника 
Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен 
текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на 26. седници одржаној 16.10.2018. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРБОБРАН 

 
I 

Мења се Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2017 и 23/2017). 

БИРО ВЕСНА из Србобрана се разрешава дужности члана Школског одбора Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран са 16.10.2018. године. 

АЂАНСКИ ВЕСНА се именује за члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ Србобран са 17.10.2018. године. 

Измењена тачка I Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ Србобран гласи: 

За чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран, на време 
од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то: 

 
1. Greilach Geza члан представник локалне самоуправе 
2. Хушћи Корнелиа члан представник локалне самоуправе 
3. Лазић Савка члан представник локалне самоуправе 
4. Варкула Атила члан представник Наставничког већа 
5. Јовић Марика члан представник Наставничког већа 
6. Гавански Милица члан представник Наставничког већа 
7. Ађански Весна члан представник Савета родитеља 
8. Тот Белић Катица члан представник Савета родитеља 
9. Ранков Весна 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 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“, број 88/2017) предвиђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или 
орган управљања установе, на лични захтев члана. Досадашњи члан школског одбора ове школе 
Биро Весна је поднела захтев за разрешење са ове дужности а Савет родитеља ове школе је 
предложио да се уместо именоване за члана школског одбора из реда чланова Савета родитеља 
именује Ађански Весна из Србобрана. 

Сходно напред изнетом донето је Решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и 

против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног 
суда у року од 30 дана од дана достављања.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 610-11/2018-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2018. године  Милена Аларгић,с.р. 

 
168. 

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018 др.закон), члана 40. Статута 
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и 
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члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 
11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на 26. седници 
одржаној 16.10.2018. 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 и 
4/2018). 

Рафајловић Даринка и Блажањик Анита из Србобрана РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције члана 
Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран са 
16.10.2018. године. 

Гавански Елеонора и Штрбачки Јасмина из Србобрана ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора 
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран са 17.10.2018. 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 и 4/2018). 

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. Ратковица Бојана 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 120 став 6 тач.1 Закона о основама система образовања и васпитања је предвиђено да 

се представници родитеља у управни одбор установе бирају сваке школске године и да те 
представнике предлаже Савет родитеља установе, те је сходно томе Савет родитеља Установе за 
предшколско васпитање и образовање „Радост „ Србобран за нове представнике Савета родитеља у 
управни одбор установе предложио Гавански Елеонору и Штрбачки Јасмину обе 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: 60-17/2018-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2018. године  Милена Аларгић,с.р. 

 
169. 
  На основу члана 2. став 3. тачка 12) Закона о комуналним делатностима ( ''Сл. гласник 
РС'', бр. број: 88/2011и 104/2016), члана 22 Одлуке о комуналном реду („Службени лист Опшине 
Србобран”, број: 12/2014 и 14/2015, 19/2016 друга Одлукаи 2/2017), члана 7Одлуке о 
одржавању јавних зелених површина („Службени лист Србобран“ број 8/2015; 19/2016 друга 
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Одлука и 2/2017) члана 59. 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),  Општинско 
веће на 57. седници одржаној 15.10.2018. године, доноси  

 
ИЗМЕНА   ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2018.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Програм одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за 2018 
годину  који је објављен у “Службеном листу општине Србобран” број 1/2018 се мења тако што 
се у члану  3 иза речи “Време, динамика односно период обављања радова по 
локацијама” уместо речи  “ Одржавање  јавних зелених површина врши се у периоду од 
априла до краја октобра текуће године.” 

Уписују  речи  “Одржавање  јавних зелених површина врши се током читаве године у 
зависности од периода вегетације и врсте радова на одржавању јавних зелених поврина” 

 
Члан 2. 

У члану 4 Програма  у ставу 2 уместо броја “ 4.500.00,00” уписује број “7.500.000,00” 
 

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

 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-108-4/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 15.10.2018. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 
 
 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

166 Одлукa о додељивању Захвалнице општине Србобран у 2018. години 537 

167 
Решењe о измени Решења о именовању школског одбора ОШ „Јован Јовановић 
Змај“Србобран 

538 

168 
Решењe о измени Решења о именовању Управног одбора Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Радост“ Србобран 538 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

169 Измена програма одржавања јавних зелених површина на територији општине 
Србобран за 2018. годину 

539 
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