СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
________________________________________________________________________
Година XL
Србобран, 26.09.2007.
Брoj: 7.
86.

На основу члана 71. став 2, члана 76. став 2. и члана 81. став 4. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 47/03), члана 28. Статута Општине Србобран („Службени
лист Општине Србобран“, број: 4/02, 11/02, 5/06 и 3/07) и члана 74. Пословника Скупштине општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/05 – пречишћен текст и 5/07), Скупштина општине
Србобран на својој 23. седници, одржаној 26.09.2007. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/03), мења се тако
што се у члану 22. иза става 3. додаје став 4. који гласи:
„Рок за привођење намени земљишта из става 1. овог члана је 1 година од дана закључења
уговора о давању осталог грађевинског земљишта у закуп, за земљиште намењено за градњу привредних
објеката у индустријској зони, који се закључује са обавезом инвеститора да запосли одређени број лица
која имају пребивалиште на територији Општине Србобран, као и у случају закључења уговора са
обавезом инвеститора да изврши радове на инфраструктурном опремању парцеле.“
Члан 2.
У члану 27. Одлуке, став 1. тачка 5. се мења тако што се иза речи „закупнине“ додају речи:
„односно минимални број лица који се мора запослити са пребивалиштем на територији Општине
Србобран, или врсту и количину радова коју треба извести у циљу инфраструктурног опремања парцеле,
те рок у коме се ови радови морају извршити.“
У члану 27. Одлуке , став 1. тачка 7. се мења тако што се иза речи „банке,“ додају речи:
„осим у случају издавања у закуп осталог грађевинског земљишта у индустријској зони“.

Члан 3.
У члану 29. Одлуке, став 2. алинеја 3. се мења тако што се иза речи „закупнине“ додају речи:
„односно број лица са пребивалиштем на територији Општине Србобран који планира да запосли,
или рок, обим и врсту радова које ће извршити у циљу инфраструктурног опремања парцеле“.
Члан 4.
У члану 34. Одлуке став 1. се мења тако што се иза речи „закупнине“ додају речи:
„односно прихвати обавезу запошљавања најмање броја лица означеног у огласу, или прихвати
обавезу извршења радова на инфраструктурном опремању парцеле у року, обиму и количини утврђеним
огласом“.
У члану 34. Одлуке став 2. се мења тако што се иза речи „износ закупнине“ додају речи:
„односно исти број лица који планира да запосли са пребивалиштем на територији Општине
Србобран или исте услове за инфраструктурно опремање“.
У члану 34. Одлуке иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Уколико више понуђача понуде исте услове реализације инвестиције уз исти износ закупнине и
исти број лица које планира да запосли са територије Општине Србобран, или исте услове за
инфраструктурно опремање, коначну одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси надлежна Комисија
на предлог председника Општине Србобран“.
Члан 5.
У члану 36. Одлуке сатв 1. мења се алинеја 4. тако што се иза речи „закупнине“ додају речи:
„односно број лица које је закупац дужан да запосли са пребивалиштем на територији Општине
Србобран, или рок, врсту и количину радова које треба да изврши у циљу инфраструктурног опремања
парцеле“.
Члан 6.
У члану 39. Одлуке став 1. мења се алинеја 3. тако што се иза речи „плаћања“ додају речи:
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„односно број лица који је закупац дужан да запосли са пребивалиштем на територији Општине
Србобран и рок у коме је закупац дужан да достави доказ о извршењу ове обавезе, или рок, врсту и
количину радова коју закупац мора да изврши у циљу инфраструктурног опремања парцеле“.
Члан 7.
Иза члана 44. додаје се нови члан 44а. који гласи:
„Члан 44а.
Издавање у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини за градњу привредних
објеката у индустријској зони се може вршити без обавезе плаћања закупнине, али уз обавезу
запошљавања најмање 17 лица са пребивалиштем на територији Општине Србобран по 1 ха земљишта
које је предмет издавања.
Издавање у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини за градњу привредних
објеката у индустријској зони се може вршити без обавезе плаћања закупнине, али уз обавезу изградње
односно извршења радова на инфраструктурном опремању парцеле у року, обиму и количини који се
назначи у огласу за издавање у закуп, а који се потврди одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
Приликом оваквог начина давања у закуп осталог грађевинског земљишта не уплаћује се депозит.
Лице коме је дато остало грађевинско земљиште за градњу привредних објеката у индустријској
зони је дужно у року од једне године да достави доказ о запошљавању уговором утврђеног броја лица са
пребивалиштем на територији Општине Србобран. Уговорени број лица мора бити запослен у читавом
периоду трајања закупа. Закупац се уговором обавезује да ће на захтев закуподавца, у току трајања
закупа, достављати доказ о броју запослених лица, као и податке и доказ о уплатама пореза и доприноса
за та лица“.
Члан 8.
У члану 51. Одлуке став 2. мења се алинеја 1. тако што се иза речи: „закупнина“ додају речи:
„односно у уговореном року не достави доказ о запошљавању уговореног броја лица са
пребивалиштем на територији Општине Србобран или у уговореном року не изврши радове на
инфраструктурном опремању парцеле односно не изврши их на начин утврђен уговором“.
У члану 51. Одлуке иза става 3, додаје се став 4. који гласи:
„Уколико се приступи раскиду уговора о закупу грађевинског земљишта због неизвршења обавеза
везаних за запошљавање одређеног броја лица са територије Општине Србобран, као и због обавеза
везаних за инфраструктурно опремање, закупац се обавезује да ће у року од 90 дана од правоснажности
акта о престанку закупа уклонити објекат или предати објекат Општини Србобран на коришћење. Ова
обавеза се уноси и као посебна клаузула приликом закључења уговора о закупу“.
Члан 9.
Иза члана 52. Одлуке додаје се нови члан 52а. који гласи:
„Члан 52а.
Закупац грађевинског земљишта у индустријској зони коме је земљиште дато уз обавезу
запошљавања одређеног броја лица или уз обавезу извођења радова на инфраструктурном опремању,
посебном клаузулом уговора о закупу грађевинском земљишта, се обавезује да ће у случају продаје
привредног објекта на новог власника уговором пренети обавезу коју је закупац преузео приликом
закључења уговора о закупу а који се односи на запошљавање одређеног броја лица или извођење
радова на инфраструктурном опремању.
Уговором о закупу закупац се у случају става 1. такође обавезује да прибави сагласност од ЈП
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ на купопродајни уговор“.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 35-1/2007-I
Дана: 26.09.2007. године

87.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин, с.р.

На основу члана 8. став 3. Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник
Републике Србије“, број: 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), члана 28. Статута Општине Србобран („Службени
лист Општине Србобран“, број: 4/02, 11/02, 5/06 и 3/07) и члана 74. Пословника Скупштине општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/05 – пречишћен текст и 5/07), Скупштина општине
Србобран на својој 23. седници, одржаној 26.09.2007. године, донела је
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ
ОПШТИНА СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о давању у закуп непокретности којим располаже Општина Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 11/04 и 3/05) мења се тако што се у члану 3. Одлуке иза тачке 28. додаје тачка
29. која гласи:
„29. Змај Јовина бр. 18
површине 112,12 м2“.
Члан 2.
У члану 5. Одлуке иза тачке 7. досаје се тачка 8. која гласи:
„8. Пролетерска бр. 4
површине 74,00 м2“.
Члан 3.
Иза члана 25. додаје се члан 25а. који гласи:
„Члан 25а.
Уговор о закупу станова који су по својој опремљености и стању подобни за нужни смештај, али
који захтевају и извесне поправке, може се закључити и на неодређено време са лицем које предложи
Центар за социјални рад Општине Србобран.
То је стан:
1. Дожа Ђерђа бр. 24
површине 40,37 м2.
Уговор о закупу стана на предлог Центра за социјални рад Општине Србобран закључује
председник Општине Србобран.“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 464-4/2007-I
Дана: 26.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин, с.р.

88.
На основу члана 36. став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник
Републике Србије", број: 46/95, 66/01 61/05, 91/05 и 62/06), члана 28. Статута општине Србобран
("Службени лист општине Србобран", број: 4/02, 11/02, 5/06 и 3/07) и члана 74. Пословника Скупштине
општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број: 5/05 - пречишћен текст и 5/07) Скупштине
општине Србобран на својој 23. седници, одржаној дана 26.09.2007. године, донела је
ОДЛУКА
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се организација и ближи услови за обављање ауто-такси превоза путника (у
даљем тексту: такси-превоз) на територији општине Србобран.
Члан 2.
Председник Општине, у складу са Законом и саобраћајно-техничким условима, доноси програм
којим се дефинише оптимално организовање такси-превоза.
Члан 3.
Такси-превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице
регистровано за обављање ове врсте делатности (у даљем тексту: превозник), који испуњавају услове
прописане законом и овом одлуком.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 4.
За обављање такси-превоза предузетник, поред услова прописаних Законом, мора да испуњава
следеће услове:
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1.

да је власник путничког аутомобила за обављање такси-превоза путника (у даљем тексту: таксивозило) односно да поседује ваљан правни акт којим се утврђује право коришћења путничког
аутомобила (уговор о лизингу, уговор о закупу или други правни акт којим се утврђује право
коришћења путничког аутомобила),
2. да је извршио преглед такси-возила код Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, што се доказује актом саобраћајног
инспектора о испуњености услова прописаних законом и чланом 6. ове Одлуке.
Предузетник може да обавља такси-превоз само са једним такси-возилом за које му је одређен
евиденциони број и издата такси-легитимација.
Лице које вози такси возило мора имати такси-легитимацију.
Члан 5.
За обављање такси-превоза путника, привредно друштво, односно друго правно лице мора да
испуњава услове из члана 3. и 4. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке.
Члан 6.
Такси-возило којим се обавља такси-превоз поред услова прописаних законом мора да испуњава и
следеће услове:
1. да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе,
2. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
3. да је уредно обојено и у чистом стању (естетски изглед),
4. да је ценовник услуга тако постављен у такси-возилу да је видљив путнику,
5. да има на видном месту истакнуту такси-легитимацију са сликом и именом превозника, и
6. да на крову возила има такси-таблу, висине од 14 цм до 20 цм, дужине од 40 цм до 60 цм, која је
са обе стране истог изгледа, постављена паралелно са ветробранским стаклом, опремљена
уређајем за осветљење, исписаним називом "ТАХI", евиденционим бројем који је превознику
додељен решењем Општинске управе Србобран, Одељења за привреду буџет и финансије (у
даљем тексту: Општинска управа), називом "Србобран" и пословним именом или називом таксиудружења.
На такси-возилу могу да се постављају рекламно-пропагандне поруке на доњем делу задњих
бочних стакала и на задњем ветробранском стаклу, на прозирним налепницама максималне висине 12цм.
Члан 7.
Општинска управа Србобран, Оделење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине - саобраћајни инспектор, проверава испуњеност услова за такси-возило прописаних
законом и чланом 6. и 8. ове Одлуке, о чему доноси Решење и издаје налепницу која садржи ознаку
године за коју је донето решење.
Испуњеност услова доказује се овереном саобраћајно-техничком документацијом (саобраћајна
дозвола) и уговором о осигурању имовине и лица.
О донетим решењима и издатим налепницама саобраћајни инспектор је дужан да води евиденцију.
Превозник је дужан да налепницу постави у горњи десни угао предњег ветробранског стакла са
унутрашње стране.
Превозник је дужан да једном годишње изврши редован преглед такси-возила у Општинској
управи за инспекцијске послове, најкасније до истека важења решења о испуњености услова за таксивозило из става 1. овог члана.
Члан 8.
Превозник је дужан да приликом регистрације возила осигура путника и пртљаг у јавном превозу.
III ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА
Члан 9.
Захтев за издавање евиденционог броја и такси-легитимације превозник подноси Општинској
управи.
Уз захтев из става 1. овог члана, превозник је дужан да приложи акт о регистрацији у Регистру
привредних субјеката и доказе о испуњености услова из члана 4, 5. и 6. ове Одлуке.
Уколико Општинска управа, на основу доказа из става 2. овог члана, утврди да су испуњени
услови за обављање такси-превоза, подноси Решење о одређивању евиденционог броја за такси-возило и
издаје такси-легитимацију.
О додељеним евиденционим бројевима и издатим такси-легитимацијама Општинска управа води
евиденцију.
Члан 10.
Образац такси-легитимације прописује Општинска управа.
Такси-легитимација предузетника садржи следеће податке:
1. редни број,
2. име, презиме и јединствени матични број,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

фотографију предузетника,
адресу седишта радње и пребивалишта,
уколико је предузетник члан, и назив такси-удружења чији је члан,
регистарску ознаку, марку и тип такси-возила,
евиденциони број такси-возила,
датум издавања такси-легитимације, и
редни број регистра.
У такси-легитимацију привредног друштва, односно другог правног лица уноси се његово име и
седиште, као и назив привредног друштва, односно другог правног лица чији систем радио везе и
диспечарски центар користе или са којим имају закључен уговор о заједничком коришћењу.
Поред података из става 3. овог члана, у такси-легитимацију привредног друштва, односно другог
правног лица уносе се и подаци од тачке 6. до 9. став 2. овог члана.
За возача запосоленог код привредног друштва, односно другог правног лица, Општинска управа
издаје посебну легитимацију која садржи име, презиме, јединствени матични број, фотографију, адресу
пребивалишта, податке из тачке 8. и 9. става 2. овог члана, и назив и седиште привредног друштва,
односно другог правног лица код кога је возач запослен.

1.
2.
3.

Члан 11.
Превозник је дужан да:
сваку промену података које садржи такси-легитимација пријави Општинској управи, у року од
осам дана од дана настале промене,
сваку промену која се односи на такси-возило пријави Општинској управи, у року од осам дана од
дана настале промене,
у случају трајног престанка обављања делатности такси-превоза, Општинској управи врати таксилегитимацију.
IV ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА

Члан 12.
Такси-стајалиште (у даљем тексту: стајалишта) су одређене и уређене саобраћајне површине,
намењене за стајање такси-возила у току рада превозника.
Стајалишта из става 1. овог члана одређује ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине
Србобран".
Члан 13.
Стајалишта могу да буду стална и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине за организовано обављање таксипревозом, односно за укрцај и искрцај путника и пријем позива из диспечерског центра.
Повремена стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе за време одржавања
сајмова, пијаца, већих спортских и културних манифестација и значајних скупова.
На стајалишту се места за стајање такси-возкла обележавају хоризонталном сигнализацијом, а на
почетку и на крају стајалишта истом бојом уписују се ознака "ТАХI".
Стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним знаком: "забрањено заустављање и
паркирање" и допунском таблом: "осим за ТАХI" возила" са исписаним укупним бројем такси-места.
Члан 14.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на стајалиштима, одржавању
постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и летњим условима, стара се ЈП
"Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран".
Члан 15.
Стајалишта могу да користе само превозници који имају одобрење за обављање такси превоза и
такси легитимацију.
На стајалишту се такси-возила постављају према редоследу долазака и у границама обележених
такси-места.
За време коришћења стајалишта превозник је обавезан да буде у свом такси-возилу.
У случају да се стајалиште попуњено, превозник који обавља такси-превоз не може своје такси возило да постави у његовој ближој околини, односно на удаљености мањој од 50 м, као ни да паркира
возило на стајалишту.
V НАЧИН РАДА ПРЕВОЗНИКА

-

Члан 16.
За време вршења услуга такси-превоза, превозник код себе мора да има:
важећу такси-легитимацију, и
решење о испуњености услова такси-возила за обављање такси-превоза.
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Члан 17.
Превозник може такси-превоз да започне са стајалишта, на телефонски позив, или на заустављање
путника.
Путник може да користи такси-возило по свом избору.
Превозник који је први на реду на стајалишту, дужан је да на захтев путника обави вожњу.
Члан 18.
Путник може да одбије да уђе у такси-возило наручено путем телефона, ако основано посумња да
је превозник под утицајем алкохола или опојних дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост возила
запрљана.
Члан 19.
Превозник је дужан да у слободно такси-возило прими сваког путника, као и лични пртљаг путника
према величини простора за пртљаг и носивости такси-возила.
Превозник није дужан да у такси-возило прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога или
оболела од заразних болести, лица са изузетно запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника којим би
се загадило, испрљало или оштетило такси-возило.
Превозник не сме да прими у такси-возило децу до шест година без пратиоца.
Члан 20.
Превозник је обавезан да се за време обављања такси-превоза према путницима опходи са
пажњом и поштовањем.
Превозник је обавезан да за време такси-превоза буде уредан (чист, подшишан, обријан или са
негованом брадом и брковима), да му је одећа прикладна (дуге панталоне, кошуља и ципеле), да не пуши
у возилу за време вожње, као и да није под утицајем алкохола или опојне дроге.
Члан 21.
Превозник је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником, укључи таксиметар и
да га искључи одмах након завршене вожње.
Члан 22.
Превозник је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који му
путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
Члан 23.
Превозник је дужан да такси-таблу држи укључену ноћу и у случају смањене видљивости.
Уколико превозник такси-возило користи за сопствене потребе или уколико не обавља делатност
такси-превоза, дужан је да такси-таблу привремено скине са возила.
Члан 24.
Превозник не може да заустави и паркира такси-возило на тротоару, пешачкој или бициклистичкој
стази или на другој јавној саобраћајној површини.
На аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 15 м, од обележених стајалишта и
терминала намењених за приградски превоз путника, забрањено је заустављање и паркирање таксивозила.
VI НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 25.
Накнада за обављање такси-превоза утврђује се на основу ценовника услуга, а наплаћује се у
износу који покаже таксиметар, на месту опредељења путника.
У цену такси-превоза урачунат је и превоз личног пртљага.
Под личним пртљагом подразумевају се путне торбе и кофери тежине до 50 кг.
Ценовником може да се предвиди посебна доплата за лични пртљаг путника тежи од 50 кг.
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50 кг, путник мора да буде упознат и сагласан пре
започиљања такси-превоза.
Члан 26.
Превозник је дужан да путнику изда Законом прописан рачун о пруженој услузи.
Члан 27.
Превозник може у току такси-превоза, уз сагласност или на захтев путника, да прими у таксивозило и друга лица.
Када путник који је примљен у току такси-првоза настави да користи такси-возило, место изласка
претходног путника сматра се местом са кога је превозник започео нови такси-превоз.
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Члан 28.
У случају немогућности да заврши започети такси-превоз, превознику припада као накнада
половина износа који покаже таксиметар у моменту прекида такси-превоза, осим у случају квара таксивозила, када му не припада накнада.
У случају квара такси-возила превозник је дужан да путнику обезбеди наставак започетог таксипревоза другим такси-возилом.
VII НАДЗОР
Члан 29.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска Управа Србобран, Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - саобраћајни инспектор. Надзор врши и
комунални инспектор Општинске управе са правима и овлашћењима који има и саобраћајни инспектор у
надзору над спровођењем ове Одлуке. Комунални инспектор у одсуству саобраћајног инспектора врши и
све послове за које је овом одлуком овлашћен саобраћајни инспектор.
Превозник је дужан да саобраћајном инспектору омогући несметано вршење послова, стави на
увид потребна докумената и, у року који саобраћајни инспектор одреди, достави потребне податке и
постави по налогу инспектора.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

1.
2.
3.

Члан 30.
Новачном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
не испуњава услове из члана 4. и 6. ове Одлуке,
не изврши редован преглед такси, возила у Општинској управи за инспекцијске послове (члан 7.
став 4.) и
не осигура путнике и пртљаг (члан 8.).

Члан 31.
Новачаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво,
односно друго правно лице ако:
1. не испуњава услове из члана 5. и члана 6. ове Одлуке,
2. обавља такси-превоз супротно члану 7, и
3. не осигура путника и пртљаг (члан 8).
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у привредном
друштву за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 32.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се возач запослен у привредном
друштву, односно другом правном лицу, ако не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке.
Члан 33.
Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник, односно
возач запослен у привредном друштву, односно другом правном лицу ако:
1. не пријави промену податка које садржи такси-легитимација и промену везану за такси-возило
(члан 11. став 1. тач. 1. и 2.),
2. користи стајалиште супротно члану 15,
3. одбије да прими путника у такси-возило (члан 19. став 1.),
4. не укључи-искључи таксиметар (члан 21.),
5. путника не превезе најкраћим путем (члан 22.),
6. не осветли такси-таблу ноћу и у случају смањене видљивости (члан 23. став 1.),
7. такси-возило користи за сопствене потребе, а не скине такси-таблу (члан 23. став 2.),
8. заустави и паркира такси-возило на тротоару, пешачкој или бициклистичкој стази и другој јавној
саобраћајној површини (члан 24. став 1.),
9. заустави и паркира такси-возило на аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 15 метара
од обележених стајалишта и терминала намењених за градски и приградски превоз путника (члан
24. став 2.), и
10. не поступи у складу са чланом 29. ове Одлуке.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се привредно друштво, односно
друго правно лице за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у привредном
друшту, односно другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
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Члан 34.
Новчаном казном од 5.000,00 динара на лицу места казниће се за прекршај предузетник ако:
1. обавља такси-превоз супротно члану 7.,
2. обавља такси-превоз, а нема код себе важећу такси-легитимацију и решење о испуњености услова
такси-возила за обављање такси-превоза (члан 16.),
3. понашање и изглед нису у складу са одредбом члана 20. ове Одлуке.
Новчаном казном од 5.000,00 динара, на лицу места казниће се возач запослен у привредном
друштву, односно другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 35.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако у случају
трајног прекида обављања делатности такси - превоза, Општинској управи не врати такси-легитимацију
(члан 11. тачка 3.).
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Превозник је дужан да усклади своје пословање са одредбама ове Одлуке, у року од шест мееци од
дана њеног ступања на снагу.
Превозник је дужан да у року од 60 дана, од дана ступања на сангу ове Одлуке, поднесе захтев за
доделу евиденционог броја.
Члан 37.
Предузетници који подносе захтев за доделу евиденционог броја и такси-легитимације, подносе
доказ о регистрацији делатности по основу Закона о регистрацији привредних субјеката ("Службени
гласник Републике Србије", број 55/2004), које се односе на регистрацију предузетника.
Члан 38.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе чланови 7. и 8. Одлуке о регистрацији овера реда
вожњ за линијски превоз путника у општини Србобран и условима за обављање ауто-такси превоза
("Службени лист Општине Србобран", број 2/96 и 4/98).
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-16/07-I
Дана: 26.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин, с.р.

89.

На основу члана 12. и 28. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
4/02, 11/02, 5/06 и 3/07), члана 2. Одлуке о коришћењу средстава остварених од производње нафте и
гаса на територији Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/04) и члана 74.
Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/05 – пречићен
текст и 5/07), на предлог Општинског већа, а по расписаном Конкурсу за доделу средстава остварених од
производње нафте и гаса за 2007. годину, Скупштина општине Србобран на 23. седници, одржаној
26.09.2007. године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ОСТАВРЕНИХ ОД ПРОИЗВОДЊЕ НАФТЕ И ГАСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН У 2007. ГОДИНИ
Члан 1.
Средства остварена од производње нафте и гаса на територији Општине Србобран, којима
располаже Скупштина општине Србобран, у износу од 10.237.300,00 динара, расподељују се неповратно
буџетским корисницима у циљу отклањања последица експлоатације нафте и гаса, заштите и унапређења
добара од општег интереса и унапређења и развоја животне средине и Општине у целини, на следећи
начин:

стр.бр. 89
Р.бр.
1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Подносилац
Центар за социјални рад
Србобран

2.

ЈП „Дирекција за урбанизам...“

3.

ЈП „Дирекција за урбанизам...“

4.

ЈП „Дирекција за урбанизам...“

5.

ЈП „Дирекција за урбанизам...“

26.09.2007.

Намена
Завршетак адаптације Прихватне станице
Суфинансирање
појачавања
коловоза
у
улицама Светог Саве и Бранислава Нушића у
Србобрану, који се делом финансира из
средстава НИП-а
Суфинансирање
радова
на
адаптацији,
реконструкцији и доградњи пијачног простора у
Турији, који се делом финансира из средстава
НИП-а
Наставак радова на изградњи капеле у Надаљу
Уређење инфраструктуре у улици Карађорђева
у Србобрану
Укупно:

Број 7
Износ
237.300,00
4.000.000,00

4.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
10.237.300,00

Члан 2.
Са корисницима средстава из члана 1. ове Одлуке закључиће се уговори о начину коришћења
средстава, међусобним правима и обавезама и начину контроле коришћења средстава.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 410-15/07-I
Дана: 26.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин, с.р.

90.

На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, број: 34/01 и 62/06), у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 95/05 – пречишћен текст и 6/07), члана 28. Статута Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 4/02, 11/02, 5/06 и 3/07) и члана 74. Пословника Скупштине општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/05 – пречишћен текст и 5/07), Скупштина општине Србобран
на 23. седници одржаној 26.09.2007. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ФУНКЦИОНЕРА,
ИЗАБРАНИХ ОРГАНА И ЛИЦА КОЈА БИРА ИМЕНУЈЕ ИЛИ ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРБОБРАН И НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
СРБОБРАН
Члан 1.
У члану 4. став 1. Одлуке о платама, накнадама и другим примањима функционера, изабраних
органа и лица која бира, именује или поставља Скупштина општине Србобран и накнадама одорника и
чланова радних тела у Скупштини општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/04),
брише се алинеја 2, те став 1. гласи:
„Коефицијент за обрачун и исплату плате председника Општине Србобран, који ову функцију
обавља професионално, утврђује се у висини 7,74.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 120-12/07-I
Дана: 26.09.2007. године

91.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин, с.р.

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник Републике Србије“, број. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 –
исправка), члана 28. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/02, 11/02,
5/06 и 3/07) и члана 75. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 5/05 – пречишћен текст и 5/07), Скупштина општине Србобран на 23. седници одржаној 26.09.2007.
године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давњу сагласности на Друге измене и допуне Програма пословања
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ за 2007. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и
изградњу Општине Србобран“ за 2007. годину које је усвојио Управни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и
изградњу Општине Србобран“ на седници од 17.09.2007. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 401-25/07-I
Дана: 26.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин,с.р.

92.

На основу члана 12. и 28. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
4/02, 11/02, 5/06 и 3/07) и члана 74. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 5/05 – пречишћен текст и 5/07), Скупштина општине Србобран на својој 23. седници,
одржаној 26.09.2007. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке Србобран, број: 134/2007,
усвојену на седници Управног одбора, одржаној дана 31.08.2007. године.
Саставни део овог Решења чини Одлука о измени Статута Народне библиотеке Србобран, број:
134/2007, усвојену на седници Управног одбора, одржаној дана 31.08.2007. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине Србобран и
има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 010-10/2007-I
Дана: 26.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин, с.р.

93.
На основу члана 53. и 54. Закона о сновама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), члана 12. и 28. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 4/02, 11/02, 5/06 и 3/07) и члана 74. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/05 – пречишћен текст и 5/07), Скупштина
општине Србобран на својој 23. седници, одржаној 26.09.2007. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ СРБОБРАН
I
Мења се члан 1. став 1. тачка 8. Решења о именовању Школског одбора Гимназије „Светозар
Милетић“ Србобран број: 610-19/2006-I („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/06).
Разрешава се КРЊЕТИН ДАРГАН дужности члана Школског одбора Гимназије „Светозар Милетћ“
Србобан, због престанка основа по коме је именован.
Именије се за члана Школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран ВУЈИН ВЕСНА из
Србобрана, Петра Драпшина 110.
II
Мандат новоименованог члана Школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран траје до
истека мандата чланова Школског одбора именованих Решењем о именовању Школског одбора Гимназије
„Светозар Милетић“ Србобран број: 610-19/2006-I („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/06).
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III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 610-10/2007-I
Дана: 26.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Живко Вујин, с.р

94.

На основу члана 27. став 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број: 25/2000, 25/2002 и 107/2005) и члана 1.
Одлуке о давању овлашћења председнику Општине Србобран за давање сагласности на методологију и
цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 8/2005 и 1/2006), председник Општине Србобран, дана 16.08.2007. године
размотрио је захтев Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку
Управног одбора о утврђивању цене изношења смећа за домаћинства и остале кориснике, и донео следеће
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на цене изношења смећа за домаћинства и остале кориснике утврђене Одлуком
Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран број: 83/2007-4.2 од 27.02.2007.
године.
Саставни део овог Решења чини Одлука о утврђивању цене изношења смећа за домаћинства и
остале кориснике број: 83/2007-4.2 од 27.02.2007. године, према којој су цене изношења смећа за
домаћинства и остале кориснике следеће
Р.бр.
1.
2.

Назив услуге
Изношење смећа за домаћинства по члану домаћинства
Изношење смећа за остале кориснике по м2

Цена
49,19
18,59

На цене из става 2. ове тачке Решења се обрачунава порез на додату вредност у складу са
Законом.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 38-13/2007-II
Дана: 16.08.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бранко Гајин, с.р.

95.
На основу члана 27. став 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број: 25/2000, 25/2002 и 107/2005) и члана 1.
Одлуке о давању овлашћења председнику Општине Србобран за давање сагласности на методологију и
цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 8/2005 и 1/2006), председник Општине Србобран, дана 21.09.2007. године
размотрио је захтев Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран
за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању ценовника административних услуга Јавног
предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран, и донео следеће
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора о усвајању ценовника административних услуга
Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран број: 389-6/2007 од
17.09.2007. године.
Саставни део овог Решења чини Одлука Управног одбора о усвајању ценовника административних
услуга Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран број: 3896/2007 од 17.09.2007. године, према којој су цене административних услуга Јавног предузећа „Дирекција
за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран следеће
Р.бр.

1.
2.

Назив услуге

Утврђивање послова за пројектовање из надлежности „Дирекције...“
Утврђивање обавезе плаћања накнаде за комунално уређење

Цена

и

опремање

2.580,00
695,00
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грађевинског земљишта код градње објеката према Правилнику по м2
Израда уговора за посатвљање киоска, монтажних објеката, летњих башти и
рекламних паноа ма јавним површинама
Израда уговора за изнајмљивање јевног грађевинског земљишта – површине за
постављање шатора
Израда уговора за давање на привремено коришћење грађевинског земљишта у
пољопривредне сврхе
Издавање услова и дозволе за заузеће јавне површине за продају сезонског воћа и
поврћа
Издавање на захтев странке потврде о чињеничном стању из надлежности
„Дирекције...“

3.
4.
5.
6.
7.

2.580,00
695,00
345,00
695,00
695,00

У ценама из става 2. ове тачке Решења је обрачунат порез на додату вредност у складу са Законом.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“, а примењиваће се почев од 01. октобра 2007. године.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 38-15/2007-II
Дана: 21.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бранко Гајин, с.р.

96.
На основу члана 27. став 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број: 25/2000, 25/2002 и 107/2005) и члана 1.
Одлуке о давању овлашћења председнику Општине Србобран за давање сагласности на методологију и
цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 8/2005 и 1/2006), председник Општине Србобран, дана 21.09.2007. године
размотрио је захтев Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран
за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању ценовника за израду урбанистичке
документације, пројектовања, геодетских услуга и вршења стручних послова за инвеститора Јавног
предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран, и донео следеће
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора о усвајању ценовника за израду урбанистичке
документације, пројектовања, геодетских услуга и вршења стручних послова за инвеститора Јавног
предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран број: 389-5/2007 од
17.09.2007. године.
Саставни део овог Решења чини Одлука Управног одбора о усвајању ценовника за израду
урбанистичке документације, пројектовања, геодетских услуга и вршења стручних послова за инвеститора
Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран број: 389-5/2007 од
17.09.2007. године, према којој су цене за израду урбанистичке документације, пројектовања, геодетских
услуга и вршења стручних послова за инвеститора Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу
Општине Србобран“ Србобран следеће
Р.бр.

1.

2.

3.

Назив услуге

Пројектовање објеката у редовном поступку добијања дозволе по м2 бруто
површине сваког нивоа објекта
- архитектонски део објекта
- грађевински део објекта
- водовод и канализација
- електроинсталација
УКУПНО:
Техничка контрола главног пројекта
(Узанса Инжењерске коморе)

Израда пројекта изведеног објекта изграђеног односно реконструисаног без
грађевинске дозволе (објекти у поступку легализације), по м2 бруто површине
сваког нивоа објекта
- објекти до 50 м2
- објекти преко 50 м2, по сваком м2

Цена

129,00
65,00
40,00
40,00
274,00
8 – 12%
вредности
пројектне
документације

8.460,00
165,00
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Рад дипл.инг. архитектуре и електро струке са лиценцама за обављање послова
који нису обухваћени ценовником (излазак на терен по позиву странке, израда
предмера и предрачуна радова, стручни савети на лицу места, конструктивне и
финансијске процене и остали стручни радови из домена њихове надлежности)
по 1 часу

940,00

НАПОМЕНА: Према ценовнику Инжењерске коморе Србије

5.
6.

7.

Урбанистички пројекат препарцелације – спајање парцела до 1000 м2
Документација садржи податке са плаћеним
урбанистичког пројекта у три примерка.

таксама

у

РГЗ

и

израда

Израда геодетске скице исправке граница парцела

Документација садржи податке са плаћеним таксама из РГЗ са израдом скице
исправке границе парцеле.

Израда
урбанистичког
обележавања до 2000 м2

пројекта

парцелације

са

пројектом

геодетског

9.015,00
5.076,00
28.165,00

Докуменатција садржи податке са таксама РГЗ-а, израда скице, обрачун површина
са израдом одговарајуће табеле, пројекат геодетског обележавања и израду
урбанистичког пројекта

8.
9.

План генералне регулације за село – по хектару
12.685,00
План детаљне регулације за део насеља – по хектару
25.370,00
Цене из тачака 7, 8. и 9. одређене су по важећем ценовнику Инжењерске коморе Србије.
10.
План детаљне регулације – по хектару
50.755,00
3 – 5% од
Стручни послови инвеститора (прибављање података, услова и сагласности,
инвестиционе
11.
исходовање одобрења за изградњу у име и за рачун инвеститора (По
ценовнику Инжењерске коморе Србије)
вредности
1 – 3% од
Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
12.
инвестиционе
(По ценовнику Инжењерске коморе Србије)
вредности
Геодетско снимање до 100 м2 бруто површине објеката или изведених
5.050,00
темеља објеката
13.

14.

15.

16.

За снимање више објеката или објекта преко 100 м2 цена се увећава према ценовнику РГЗ који
одобрава Влада Републике Србије („Сл.гл.РС“,45/2002) – 2 бода по м2; 1 бод = 14,18 динара.
Цена наведених радова садржи преузимање података са таксама из РГЗ-а, геодетско снимање на
терену, израду скица и записника о извршеном геодетском снимању.

Обнова границе парцеле у грађевинском реону до 30 ари

7.040,00

Снимање подземне инсталације до 50 м

5.635,00

Обележавање трасе инсталације до 100 м

3.760,00

Документација садржи податке и таксу РГЗ-а, теренски премер парцеле,
израду скице и записника о изради геодетског снимања.
За сваки следећи ар цена се увећава само за цену података РГЗ-а и то 3 бода/ар; вредност бода =
14,18 динара

Документација садржи податке и таксе РГЗ-а, геодетско снимање на терену,
записник о извршеном снимању и издавање потврде.
За сваки следећи дужни метар цена се увећава у делу преузимања података од РГЗ-а и то 2,65
бода/м
Документација садржи податке и таксе РГЗ-а, геодетско снимање,
обележавање, записник о извршеном снимању и издавање потврде.
За сваки следећи метар цена се увећава у делу преузимања података РГЗ-а и то 1 бод за 1 м

Обнова границе парцеле у ванграђевинском реону до 3 хектара
17.

11.745,00

Обнова границе парцеле у ванграђевинском реону преко 3 хектара увећава се за 2.150,00 динара
за сваки започети хектар.

У ценама из става 2. ове тачке Решења је обрачунат порез на додату вредност у складу са Законом.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“, а примењиваће се почев од 01. октобра 2007. године.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 38-16/2007-II
Дана: 21.09.2007. године

97.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бранко Гајин, с.р.

На основу члана 1. Одлуке о давању овлашћења председнику Општине Србобран за давање
сагласности на методологију и цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач Скупштина
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2005 и 1/2006), у складу са чланом 8.
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Одлуке о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист Општине Србобран“,
број: 6/03), председник Општине Србобран, дана 24.09.2007. године размотрио је захтев Јавног предузећа
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран за давање сагласности на Одлуку
Управног одбора о усвајању висине накнаде за коришћење изграђеног и неизграђеног грађевинског
земљишта за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“
Србобран, и донео следеће
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора о усвајању висине накнаде за коришћење
изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран број: 264-4/2007 од 26.06.2007. године.
Саставни део овог Решења чини Одлука Управног одбора о усвајању висине накнаде за коришћење
изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран број: 264-4/2007 од 26.06.2007. године, према којој
накнаде за коришћење изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта за 2007. годину Јавног
предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран износе
Р.бр.

Шифра

1.

1

Пословни простор

2.

2

Стамбене зграде

3.

3

Куће

4.

7

Водопривредни објекти

5.
6.

10
11

7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Облик својине
СРБОБРАН

Зона

Износ накнаде

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
2

Пословни простор
Стамбене зграде 30%
ТУРИЈА
1
Пословни простор
3
2
Стамбене зграде
3
3
Куће
3
7
Водопривредни објекти
3
НАДАЉ
1
Пословни простор
3
2
Стамбене зграде
3
3
Куће
3
7
Водопривредни објекти
3
НАПОМЕНА: Цене се односе на м2 изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта.

28,11
23,86
20,97
10,64
7,60
6,63
1,22
0,92
0,77
0,77
0,77
0,77
7,16
2,28
20,97
6,63
0,77
0,77
20,97
6,63
0,77
0,77

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“, а примењиваће се почев од 01.01. 2007. године.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 418-1/2007-II
Дана: 24.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бранко Гајин, с.р.

98.
На основу члана 1. Одлуке о давању овлашћења председнику Општине Србобран за давање
сагласности на методологију и цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач Скупштина
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2005 и 1/2006), у складу са чланом 9.
Одлуке о мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист
Општине Србобран“, број: 6/03), председник Општине Србобран, дана 24.09.2007. године размотрио је
захтев Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран за давање
сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран, и
донео следеће
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Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора о усвајању висине накнаде за уређвање
грађевинског земљишта за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“ Србобран број: 264-5/2007 од 26.06.2007. године.
Саставни део овог Решења чини Одлука Управног одбора о усвајању висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“ Србобран број: 264-5/2007 од 26.06.2007. године, према којој накнада за уређивање
грађевинског земљишта за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“ Србобран износе
Р.бр.

Категорија грађевинског земљишта – зона
ПРВА ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА – СРБОБРАН
1.
Стамбени простор
2.
Пословни простор
3.
Економски објекти
ДРУГА ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА – СРБОБРАН
4.
Стамбени простор
5.
Пословни простор
6.
Објкти инфраструктуре – индустријски објекти
7.
Економски објекти
ТРЕЋА ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА – СРБОБРАН, ТУРИЈА, НАДАЉ
8.
Стамбени простор
9.
Пословни простор
10.
Индустријски објекти и објекти инфраструктутре
11.
Економске шупе и гараже
ТРЕЋА „А“ ЗОНА
12.
Стамбени објекти поред асфалтног пута
13.
Индустријски објекти и објекти инфраструктутре
14.
Економски објекти
15.
Објкети поред пута без тврдог коловоза
ТРЕЋА „Б“ ЗОНА – ВИКЕНД ЗОНА
16.
Стамбени објкети за одмор

Износ
469,04
586,30
106,60
410,41
469,04
266,50
93,81
293,15
351,78
159,90
66,63
159,90
106,60
53,30
У висини стварних трошкова
53,30

НАПОМЕНА: Цене се односе на м2 грађевинског земљишта.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“, а примењиваће се почев од 01.01. 2007. године.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 418-2/2007-II
Дана: 24.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бранко Гајин, с.р.

ИСПРАВКЕ
99.

У тачки IV под 4. Решења о образовању Комисије за планове број: 02-5/07-I од 29.05.2007.
године („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/07) врши се следећа исправка:
- уместо: „ЕГРИ ЈАНКА“ уписује се: „ВОЈВОДИЋ-ШАБОВИЋ МАРИЦА“.
100.
У члану 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2007.
годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 6/07), врше се следеће исправке:
-

позиција 10, економска класификација 424, специјализоване услуге, у колонама 5 и 7 уместо
износа: „2.060“ уписују се износи: „1.960“;
Укупно глава 1.01. – Општинска управа из буџета 130:
- у колони 5 уместо износа: „59.385“ уписује се износ: „59.352“,
- у колони 7 уместо износа: „61.303“ уписује се износ: „61.270“.
Одговорни уредник
Милорад Савков,с.р.
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САДРЖАЈ

Број 7

Број
стр.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
86
87
88
89

90

91
92
93

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту

Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп непокретности којим
располаже Општина Србобран
Одлука о ауто-такси превозу путника
Одлука о расподели средстава остварених од производње нафте и гаса на
територији Општине Србобран у 2007. години
Одлука о измени Одлуке о платама, накнадама и другим примањима
функционера, изабраних органа и лица која бира, именује или поставља
Скупштина општине Србобран и накнадама одборника и чланова радних тела у
Скупштини општине Србобран
Решење о давању сагласности на Друге измене и допуне Програма пословања
ЈП за урабнизам и изградњу општине Србобран за 2007. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке
Србобран
Решење о измени Решења о именовању Школског одбора Гимназије „Светозар
Милетић“ Србобран
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Решење о давању сагласности ЈКП „Градитељ“ Србобран на цене изношења смећа за

домаћинства и остале кориснике

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Дирекција за урбанизам
и изградњу Општине Србобран“ о усвајању ценовника административних услуга ЈП
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Дирекција за урбанизам
и изградњу Општине Србобран“ о усвајању ценовника за израду урбанистичке
документације, пројектовања, геодетских услуга и вршења стручних послова за
инвеститора Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“
Србобран
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању висине накнаде
за коришћење изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта за 2007. годину
Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању висине накнаде
за уређвање грађевинског земљишта за 2007. годину Јавног предузећа „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран број: 264-5/2007 од 26.06.2007.
године
ИСПРАВКЕ
Исправка Решења о образовању Комисије за планове број: 02-5/07-I

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Србобран
за 2007. годину
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