СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
__________________________________________________________________________________
Година XLVIII
_________Србобран, 26.02.2015.
___
_____
__Брoj: 4.
______________________________ _“Излази по потреби“_________________________________
17.
На основу члана 20. став 1. тачка 4.) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број: 129/2007 и 83/2014), члана 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 15.
став 1. тачка 5) и члана 40. став 1. тачка 3) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012, 1/2014) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“: број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014) Скупштина општине Србобран на
24. седници одржаној 26.02.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама („Службени лист Општине Србобран“, број:
3/99, 10/2001, 1/2003, 4/2003, 3/2004, 4/2004, 3/2005, 9/2007, 10/2008, 1/2010, 10/2012, 13/2013,
1/2014 и 20/2014) врши се измена и допуна тарифе општинских административних такси.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
Србобран“.
СКУПШТНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 434-3/2015-I
Дана: 26.02.2015. године
Ред.
бр.
1.
1.

а)

б)

в)

г)

д)
ђ)
е)

листу

Општине

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки,с.р.

ТАРИФА
Тарифни број 12.
За издавање информације о локацији:
Тарифни број 13.
За издавање локацијских услова:
За изградњу стамбених објеката
- до 100м2
- од 100 -400м2
- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 - 2000м2
- преко 2000м2
За пословне објекте укупне бруто површине:
до 100м2
- од 100 -400м2
- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 - 2000м2
- преко 2000м2
За изградњу помоћних објеката (гараже, оставе, септичке јаме, бунари,
цистерне за воду и сл.), ограде, летње кухиње и др.
За изградњу економских објеката:
- објекти за гајење животиња, пратећи објекти за гајење домаћих животиња,
објекти за складиштење ссточне хране, објекти за складиштење
пољопривредних производа (амбари, кошеви) пушнице, сушнице објекти за
смештај пољопривредне механизације до 500 м2
- објекти за смештај пољопривредне механизације преко 500 м2, привредни
комплекси (магацини, складишта и остали пратећи објекти у оквиру
привредног комплекса)
Индустријски објекти (производни, складишни и др.) у радним зонама
Комунални прикључци и инсталације у објекту
За линијске инфраструктурне објекте (јавни пут, јавна железничка
инфраструктура, нафтовод, продуктовод, гасовод, топловод,
телекомуникације, електро-вод, водовод, кланализација , уређење водотока,

Износ
1.500,00

1.500,00
2.000,00
3.000,00
6.000,00
8.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
7.000,00
9.000,00
1.000,00

2.000,00
6.000,00
10.000,00
1.500,00

25.000,00

стр.бр.
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трафостанице, постављање антенских стубова и сл.)

1.
а)
б)
в)

Објекти за производњу енергије из обновљивих извора енергије
- електране
- за сопствене потребе
За остале објекте
Тарифни број 14.
За пријаву почетка извођења радова
За индивидуалне стамбене објекте
За стамбено-пословне објекте и пословне објекте
За пословне објекте

г)

За гараже и економске објекте преко 300 м2

д)
ђ)

За увођење инсталација
За остале објекте
За доградњу се плаћа 50% од одговарајуће таксе по овом броју
Тарифни број 15.
За решење о извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола
Изградња помоћних објеката, инвестиционо одржавање објеката и радови на
уклањању препрека за инвалидна лица као и изградњу објеката наведених у
члану 2. тачка 24., 24а и 26. Закона о планирању и изградњи
Реконсктрукција, адаптација и санација објеката
Промена намене објеката односно делова објеката
-са извођењем радова и
- без извођења радова
Тарифни број 16.

ж)
з)

1.
а)
б)
в)

1.

За издавање Решења о измени грађевинске дозволе:

2.

За издавање Решења о измени локацијске дозволе
Тарифни број 17.
За оверу урбнистичког пројекта парцелације и препарцелације
За оверу урбанистичког пројекта ради спровођења урбанистичких планова
За издавање услова у сврху исправке границе парцеле
За издавање потврда, уверења, података и мишљења у вези са урбанистичким
плановима
За издавање потврде и решења по захтевима за етажну поделу објеката
до 4 етажне јединице
преко 4 етажне јединице
Тарифни број 18.
За технички преглед објекта и издавање употребне дозволе:
За рад комисије по овом Тарифном броју обрачунава се
1.за стамбене и помоићне објекте
- до 100м2
-100 до 200 м2
- преко 200м2
2. за пословне објекте:
- до 100м2
-100 до 200 м2
- 200м2 до 300м2
- преко 300м2
Тарифни број 20.
Заиздавање решеља о рушењу објеката

25.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00
4.000,00
5.000,00
47,00дин по м2 бруто
површине
900,00
1.500,00

1.500,00

1.500,00
1.500,00
1.000,00
50% од прописане таксе за
издавање грађевинске
дозволе
50% од прописане таксе за
издавање локацијске
дозволе
1.500,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00

1.500,00
5.000,00

0,5%
0,4%
0,3%
1,0%
0,9%
0,8%
0,3%
800.00

НАПОМЕНА:
Таксу из тарифног броја 12. до 18. плаћа физичко и правно лице које врши неку од радњи
предвиђену овим тарифним бројевима.
Такса се плаћа приликом подношења захтева. Општинска управа Србобран, Одељење за
урабанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине не може издати локацијску дозволу,
информацију о локацији, одборење односно оверити пријаву или издати употребну дозволу без доказа о
уплаћеној такси.
Објекти који се финаснирају из средстава Месног самодоприноса су ослобођени плаћања таксе по
овим тарифним бројевима. Предрачунска вредност по пројекту увећава се за време од момента њеног
утврђивања (датум овере пројекта) до дана поношења захтева применом индекса раста цена на мало у
том периоду закључно са месецом који претходи месецу када је захтев поднет.
Ослобођени су плаћања таксе Јавно комунално предузеће „Градитељ“ и Јавно предузеће
„Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ које су предвиђене тарифним бројевима од 12.

стр.бр.
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до 18. ове Одлуке код прибављања одборења потврђивања пријава предвиђених у поменутим тарифним
бројевима код градње односно употребе комуланих објеката (локални путеви, тротоари, железничке
пруге, канализациона мрежа. водоводна мрежа, електроенергетска мрежа, трафо станице, гасовод,
телефонска мрежа, хидротехнички објекти и сл.)“
Таксу из тарифног броја 12. до 18. плаћа инвеститор по грађевинском објекту за економске
објекте грађене у низу плаћа се један износ таксе.
У тарифном броју 13 за стамбено пословне објекте сабирају се таксе за стамбени и за пословни
део објекта.
18.
На основу члана 40. тачка 7) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени
лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на 24. седници,
одржаној 26.02.2015. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 1. став 1. 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 (у даљем тексту: Одлука) („Службени лист Општине
Србобран“, број: 21/2014 – пречишћен текст) бришу се речи: „начелника Oпштинске управе, секретара
Скупштине општине и општинског јавног правобраниоца“ и уместо истих уписују речи: „постављених
лица“.
Члан 2.
У члану 2. став 1. Одлуке иза речи: „професионално“ брише се зарез и додају речи: „и постављена
лица“.
Члан 3.
У члану 4. Одлуке иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Коефицијенти постављених лица износе:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

функција
Секретар Скупштине општине
Правобранилац Општине
Начелник Општинске управе
Помоћници председника Општине

основни
коефицијент
14,85
14,85
14,85
14,85

додатни
коефицијент
9,00
9,00
9,00
9,00

увећање
30%
7,155
7,155
7,155
7,155

укупни
коефицијент
31,005
31,005
31,005
31,005

Члан 4.
У члану 6. додаје се нови став 1. који гласи:
„Председник Скупштине општине Србобран који није на сталном раду у општини, за свој рад има
право на накнаду у висини 70% од коефицијента утврђеног за председника Скупштине општине Србобран
који је на сталном раду у Општини Србобран.“
Члан 5.
У члану 8. став 1. Одлуке бришу се речи: „од просечне месечне зараде у привреди Републике
Србије из претходног месеца на основу податка надлежног за послове статистике“ и уместо њих додају
речи: „зараде без пореза и доприноса за месец децембар 2014. године на основу података рапубличког
органа надлежног за послове статистике“.
Члан 6.
У члану 12. Одлуке бришу се речи: „ просечне месечне зараде у привреди Републике Србије“ и
уместо истих уписују речи: „зараде без пореза и доприноса“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 120-12/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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19.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број:
72/2011), члана 20. тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 40. тачка 32. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на својој 24. седници одржаној
дана 26.02.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

У корист Општине Србобран прибавља се у јавну својину Општине Србобран, непосредном погодбом,
9877/99000 дела непокретности и то: објекта, зграде угоститељства површине 431 м2, земљиште
уз зграду површине 500 м2 и њиве 1. класе површине 59 м2 која се налази на парцели број 191
укупне површине 990 м2 и која је уписана у листу непокретности број 2197 КО Турија.
Непокретност односно грађевинско земљиште из тачке 1. ове Одлуке прибавља се у јавну својину
Општине Србобран ради изградње објекта библиотеке, a чија изградња је предвиђена Просторним
планом Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2013).
Тржишна вредност грађевинског земљишта из тачке 1. ове Одлуке je 297.000,00 динара или 2.433,83
еура а објекта 4.247.986,00 динара или 34.811,00 еура, а износ сувласничког дела коју би Општина
имала да плати сувласницима ради прибављања у јавну својину је 243,38 Еура за грађевинско
земљиште и 3.473,02 еура за сувласнички део објекта. Тржишна вредност непокретности се
исплаћује сувласницима у динарској противвредности након закључења уговора по средњем курсу
Народне банке Србије на дан исплате.
Поступак непосредне погодбе спроводи Комисија која је именована Решењем Општинског Већа за
спровођење поступка отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда бр 06-42-19/2013-III
од 28.06.2013.
Након спроведеног поступка непосредне погодбе, на предлог Комисије из члана 4. ове Одлуке,
Одлуку
о прибављањњу сувласничког дела непокретности из члана 1. ове Одлуке доноси
Општинско Веће.
О прибављању сувласничког дела непокретности из тачке 1. ове одлуке у јавну својину закључиће
се уговор између сувласника и Општине Србобран након доношења Одлуке Општинског већа из
тачке 5. ове Одлуке.
Овлашћује се председник Општине Србобран, Зоран Младеновић да у име Општине Србобран
закључи уговор из тачке 6. ове Одлуке.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“ и ступа на снагу у року од осмог
дана од дана објављивања.

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке о прибавњању непокретности је члан 27. став 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике Србиоје“, број: 72/2011) којим је прописано је да о
прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима
прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и
статутом јединице локалне самоуправе, док је чланом 29. истог закона прописано да се непокретне ствари
прибављају у јавну својину полазећи од тржишне вредности непокретности коју је проценио порески,
односно други надлежни орган, као и да се непокретност може прибавити непосредном погодбом али не
изнад тржишне вредности непокретности процењене од стране надлежног органа када је то једино
могуће решење. Стаутом Општине Србобран, чланом 40. тачка 32. прописано је да Скупштина општине у
складу са законом одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине.
Чланом 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 24/2012) је утврђено да се непосредном погодбом прибавља
непокретност која једина одговара потребама јединице локалне самоуправе
Објекат, зграде угоститељства површине 431 м2, земљиште уз зграду површине 500 м2 и њиве 1.
класе површине 59 м2 које се налази на парцели број 191 укупне површине 990 м2 и која је уписана у
листу непокретности број 2197 КО Турија, је у јавној својини Општине Србобран у 89123/99000 дела док
је 9877/99000 дела у власништву 5 физичких лица.
Просторним планом Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2013) на
предметној парцели планирана је изградња библиотеке.
С обзиром да је већи део непокретности у јавној својини Општине Србобран као и да је на
предметној парцели планирана градња објекта намењеног култури - објекат библиотеке, неопходно је
прибавити сувласничке делове физичких лица како би непокретност била у јавној својини Општине
Србобран у 1/1 дела, да би се приступило градњи планираног објекта.
Тржишна цена предметне парцеле је утврђена од стране Министарства финансија Пореска управа
– експозитура Србобран проценом заведеном под бројем 233-464-08-00013/2014-Г2ЦОЕ од 13.10.2014.
године у износу од 297.000,00 динара, а вредност објекта је утврђена од стране Локалне пореске
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адмоинистрације Општинске управе Србобран број 46-56/2014-IV-03 од 12.02.2015. године у износу од
4.247.986,00 динара или 34.811,00 еура.
Након спроведеног поступка од стране Комисије и доношења одлуке Општинског већа стећи ће се
услови за закључење уговора о преносу права у јавну својину Општине Србобран.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 463-1/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

20.
На основу члана 99. став 5, 17. и 20. и члана 101. став 5. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије”, број: 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Србије”, број: 129/2007 и 83/2014), члана 40. тачка 6. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника
Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014),
Скупштина општине Србобран на својој 24. седници, одржаној дана 26.02.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2010 и 4/2013
мења се тако што се члан 2. став 1 мења и гласи:
„Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за
изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом.“
Члан 2.
У Одлуци о грађевинском земљишту чланови 5. 6. и 7. Одлуке се бришу.
Члан 3.
Члан 13. Одлука се мења тако што се у тачки 1. уместо речи: „накнаде“ уписује реч: „доприноса“.
У члану 13. Одлуке се мења тачка 4. и сада гласи:
„ 4) претварање права закупа у право својине у складу са Законом“
Члан 4.
Члан 14. Одлуке се мења тако што се на свим местима реч „накнада“ замењује речју: „допринос“ у
одговарајућем падежу.
У члану 14. у ставу 4. иза речи „грађевинског земљишта“ додају се речи „у јавну својину“.
Члан 5.
Члан 15. се мења тако што се у ставу 1. Одлуке иза речи „закуп“ додају речи и „отуђује“ а у ставу
2. истог члана иза речи „у закуп“ додају речи „или отуђити“.
Члан 6.
Члан 17. у ставу 1 Одлуке се мења тако што се тачка 2. брише.
Члан 17. се мења тако што се у ставу 1. у тачки 5. уместо речи и броја „чланом 96. став 6“ се
уписују речи и бројеви „чланом 99. став 10. и 12, односно давања у закуп из члана 86“.
У члану 17. у ставовима 4, 5. и 6. врши се измена тако што се уместо речи „решење“ на свим
местима се уписује реч „одлука“ у одговарајућем падежу
Члан 7.
Члан 18. Одлука се мења и гласи:
„Грађевинско земљиште у јавној својини се може дати у закуп ради изградње објеката за које се
издаје привремена грађевинска дозвола на период који не може бити дужи од 3 године.
Грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп и у случајевима давања концесије
или поверавања комуналне делатности у складу са посебним Законом на период који буде предвиђен
Уговором о концесији односно на који је поверено обављање комуналне делатности, као и у случају
остваривања јавно-приватног партнерства.
Рок за привођење намени земљишта из става 2. и 3. овог члана се утврђује закључивањем
посебних Уговора.“
Члан 8.
Члан 20. Одлуке се мења тако што се иза речи „закуп“ додају речи „или отуђује.“
Члан 9.
Члан 22. Одлуке се мења тако што се у ставу 4. уместо речи „Радио Србобрана“ уписују речи
„средстава јавног информисања.“
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Члан 10.
Члан 25. Одлуке се мења тако што се у ставу 1. тачка 4. уместо броја „87“ уписује број „88.“
Члан 11.
Члан 36. Одлуке став 1. тачка 6. се мења тако што се уместо речи „решење“ уписује реч „одлуку.“
Члан 12.
Члан 37. Одлуке се мења тако што се уместо речи „решење“ на свим местима уписује се реч
„одлука“ у одговарајућем падежу
Члан 37. став 2 Одлуке се мења и гласи:
„Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да му је повређено право може поднети
надлежном суду тужбу за поништај Уговора у року од 8 дана од сазнања за закључење Уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења Уговора.“
Члан 37. став 5 Одлуке се мења и гласи:
„ Након доношења Одлуке из става 1. овог члана закључује се Уговор између Општине Србобран и
лица коме се земљиште отуђује или даје у закуп у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу
или давању у закуп грађевинског земљишта.“
Члан 13.
Члан 43. Одлуке се мења тако што се иза става 3. додају ставови 4. и 5. који гласе:
„По упису права својине на објекту који је изграђен или за који је накнадно издата грађевинска и
употребна дозвола у поступку легализације на грађевинском земљишту који се користи по основу Уговора
о закупу закуподавац и закупац закључују Уговор о раскиду уговора о закупу уколико је исплаћена
закупнина по основу Уговора о закупу.
Уколико није извршено плаћање закупнине закључује се нови уговор којим се утврђује рок
плаћања преосталог износа закупнине који не може бити дужи од једне године. Наведеним Уговором се
утврђује право закупца да се упише као власник грађевинског земљишта са уписом права залоге на
предметној непокретности ради обезбеђења плаћања дуговања по основу закупа.“
Члан 14.
Члан 44. Одлуке се мења тако што се уместо речи „решење“ на свим местима уписује реч „одлука“
у одговарајућем падежу.
Члан 15.
Члан 45. Одлуке се мења тако што се уместо речи „решење“ на свим местима уписује реч „одлука“
у одговарајућем падежу.
Члан 45. се мења тако што се иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши своју уговорну обавезу те
у року од од 3 године од дана закључења Уговора грађевинско земљиште не приведе намени или не
изврши знатније радове за које је грађевинско земљиште дато, Уговор о отуђењу се једностарно раскида.
Надлежни орган Општинске управе покреће поступак за поништај одлуке из члана 37. став 1. ове
Одлуке.“
Ставови 2, 3. и 4. постају ставови 3, 4. и 5.
У члану 45. мења се и став 4. тако што се уместо броја „2“ уписује број „3“
Члан 16.
Члан 46. став 2 се мења тако што се у тачки 2. уместо речи „накнаду“ уписује реч „допринос“ а
ставови 3. и 4. истог члана се мењају тако што се уместо речи „решење“ уписује реч „одлука“ у
одговараајућем падежу.
Члан 17.
Члан 47. се мења тако што се у ставу 1. иза речи „ове одлуке“ додају речи „или се раскине Уговор
о отуђењу у смислу става 45. став 2. ове Одлуке, а лице које је прибавило грађевинско земљиште у
својину и“.
У члану 47. став 3. се мења тако што се иза речи „из члана“ додаје „45. став 2.“
Члан 18.
Иза члана 47. додаје се члан 47а који гласи
„Члан 47а.
Општинско веће одлучује о захтевима за службеност пролаза преко грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Србобран.
Одлуком из става 1. се утврђује рок трајања службености, разлог за утврђивање права као и
иознос накнаде.
На основу Одлуке из става 1. закључује се Уговор о праву службености у складу са прописима који
регулишу материју својине и јавне својине.“
Члан 19.
Иза члана 47а. додаје се нови члан 47б. који гласи
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„Члан 47б
Општинско веће доноси Одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи, Закона о јавној својини и Уредбе о услоивима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда .“
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 46-6/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

21.
На основу чланa 97. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије”, број: 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014)) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист ОПштине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина
општине Србобран на 24. седници одржаној 26.02.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и
поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин
обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга питања
од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других
подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима
уређивања.
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање и
прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне
инфраструктуре.
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна
доприноса који врши ЈП «Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран» (правном лицу из члана
94 ст 2) Закона о планирању и изградњи.
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако
што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Србобран објављена од стране
Републичког завода за статистику за територију општине помножи са укупном нето површином објекта који
је предмет градње, израженом у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним
овом Одлуком.
(Према степену развијености јединица локалних самоуправа Србобран спада у трећу групу
недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60% до
80% републичког просека, (Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица
локалне самоуправе за 2014-„Службени гласник РС“ бр. 104/2014).
Члан 5.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа.
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Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже
и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и
гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
а ) ЗОНЕ
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне у
општини Србобран и то:
I зона –Прва грађевинска зона је зона предвиђена Одлуком о грађевинском земљишту општине
Србобран и Генералним планом општине Србобран.
II зона- Друга грађевинска зонаје зона предвиђена Одлуком о грађевинском земљишту општине
Србобран
III зона- Трећа грађевинска зона је зона предвиђена Одлуком о грађевинском земљишту општине
Србобран,насељена места Турија и Надаљ
IV-зона оодносно Трећа А зона је зона ван насељених места предвиђена Просторним планом у
складу са Програмом о уређивању осталог грађевинског земљишта општине Србобран.
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
-стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено пословним објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним објектима;
-комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене апартмане,
мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле,
угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера
- производна: производни и складишни објекти, гаражни простор у овим објектима
- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној својини
по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних органа,
органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити
у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и
затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други
објекти) и објекти - простори традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу
Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006)
- остала: магацински простор, стоваришта, пијаце, објекти производног занатства, индустрије и
грађевинарства, комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним објектима, пољопривредни
објекти, економски објекти гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
За обрачунавање
коефицијенти:

доприноса

за

уређивање

грађевинског

земљишта

одређују

се

следећи

Члан 8.
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка зона
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона

Коефицијент
0,02
0,015
0,010
0,008

Коефицијент за намену (Кн):
Намена објекта
Стамбена
Комерцијална
Производна
Остала

Коефицијент
0,5
0,6
0,15
-

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског
земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом,
коефицијент комуналне опремљености је 1.
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Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у
складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом:
Недостајућа комунална инфраструктура
приступни пут
канализациона мрежа
водоводна мрежа
тротоар
јавна расвета

Проценат умањења
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Члан 10.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из члана
3. ове Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно правоснажних
локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу
која се мења, пројекта изведеног стања и др. документације прописане важећим Законом о планирању и
изградњи и подзаконским актима.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној
својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже
објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе,
вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена
дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.
Члан 12.
За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој општине
Србобран, допринос се може умањити од 50 до 100 %, уз сагласност Општинског већа општине Србобран..
Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.
Члан 13.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је прописан
већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) намену
објекта за коју је прописан већи износ доприноса.
Члан 14.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради
већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за
грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће
бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 15.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње
новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у
броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из Листа непокретности;
грађевинском и употребном дозволом или актом надлежне службе/одељења да је објекат грађен у периоду
када за његову изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе
не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне службе/одељења, или
техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу
места од стране овлашћеног лица ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“.
III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 16.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на
рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:
- једнократно у целости са умањењем се у износу од 30% или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена
према подацима Републичког завода за статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан
да као средство обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ
недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње
рате или
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2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у
корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката
чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од две
стамбене јединице, из става 5 овог члана, не достављају се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног
плаћања преосталих недоспелих рата.
Члан 17.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости,
односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења
пријаве.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се
извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему и пореској
администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 18.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског
документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се
припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском
земљишту подноси ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ (правном лицу из члана 94
став 2 Закона) предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:
- правоснажне локацијске услове
- доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради објекта
- копија плана за парцеле
- предлог динамике и рокова изградње
Члан 19.
Јавно предузеће“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Срборан“ / правно лице из чл 94 ст
2) након разматрања предлога лица из става 2. члана 18. ове Одлуке и достављене документације,
припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог
уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
•
податке о локацији односно зони,
•
податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
•
податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
•
границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
•
динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
•
обавезу ЈП «Дирекција за урбанизам и изградњуопштине Србобран» (правно лице из члана 94 ст 2
Закона) да обезбеди стручни надзор у току извођења радова
•
одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке
документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и
рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
•
одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
•
одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
•
средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.
Члан 20.
На основу елабората из члана 19 ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 19. ове одлуке и ЈП „Дирекција
за урбанизам и изградњу општине Србобран“ (правно лице из чл 94 став 2 Закона).
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
•
податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
•
податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
•
податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
•
границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
•
динамику и рок изградње;
•
обавезу ЈП»Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран» (правно лице из чл 94 став 2
Закона) да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
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одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке
документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и
рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Инвеститори који су са ЈП «Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран» закључили
уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката, по раније важећим
законима и општим актима јединице локалне самоуправе, по којима накнада није плаћена у целости, имају
право на закључивање анекса уговора и обрачун доприноса у складу са овом Одлуком.
Члан 22.
Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим
прописима има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у номиналном износу, уколико од
надлежне управе достави доказ да није издата потврда о пријему документације, односно грађевинска
дозвола, односно да инвеститор не може остварити право изградње објекта на основу издате
документације као и да није започета изградња објекта.
Члан 23.
Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП «Дирекција за урбанизм и изградњу општина
Србобан» (правно лице изчл 94 ст 2) о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или
исте закључе до 01.03.2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског
земљишта у свему у складу са закљученим уговором.
Члан 24.
Одредбе ове Одлуке примењују се од 1.03.2015. године. За реализацију ове одлуке задужује се ЈП
«Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран».
Од 1.03.2015. године престају да важe одредбе Одлуке о мерилима за утврђивање висине накнаде
за уређивање грађевинског земљишта. («Службени лист Општине Србобран», број: 14/2013) које су у
супротности са овом Одлуком. (чланови 1-8). Члан 9. који се односи на легализацију објеката, остаје на
снази све док се не измени Закон о легализацији објеката и не усагласи са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 418-2/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
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22.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007), члана 4. став 1.и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатности
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2011), члана 98. став 4. Закона о водама („Службени
гласник Републике Србије“, број: 30/2010 и 93/2012), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. став 1.
Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
6/2014), Скупштина општине Србобран, на 24. седници, одржаној дана 26.02.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се сакупљање отпадних вода од прикључка потрошача на уличну
канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из канализационе
мреже, одржавање канализационе мреже и фекалних црпних станица, сакупљање отпадних вода путем
септичких јама, сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода и одржавање канала,
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сливника и других објеката за уклањање вода на територији општине Србобран као и друга питања од
значаја за ову комуналну делатност.
Члан 2.
Под канализацијом у смислу одредаба ове одлуке подразумевају се два независна – сепаратна
система (објекти, уређаји и постројења), један за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода,
а други за сакупљање и одвођење атмосферских вода.
Систем за сакупљање и одвођење отпадних вода састоји се од:
- канализационе мреже,
- фекалне црпне станице.
Под јавном канализацијом за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода подразумева
се целокупна улична мрежа канализације , канализациони прикључци (од главног колектора до прве
ревизионе шахте), објекти за прихватање и одвођење вода до постројења за њихово пречишћавање,
објекти постројења за пречишћавање и опрема у њима, као и канал – цевовод за одвођење пречишћених
вода.
Под кућном канализацијом подразумевају се хоризонтални и вертикални водови у објекту, водови
у дворишту (парцели) до прве ревизионе шахте, укључујући и ревизиону шахту.
Прва ревизиона шахта је ревизионо окно које представља спој кућне и јавне канализације.
Атмосферска канализација обухвата: отворену канализациону мрежу за сакупљање и одвођење
атмосферских вода и површинских вода са јавних површина путем цевовода, тунела, канала, акумулација
и сл. и све објекте за њихово пречишћавање и испуштање из мреже.
Објекти из става 2, 3. и 6. овог члана су у јавној својини Општине Србобран, а ЈКП „Градитељ”
Србобран (у даљем тексту ЈКП) је корисник објеката.
Члан 3.
Под септичким јамама подразумевају се посебно изграђене јаме у складу са грађевинским и
санитарно хигијенским прописима и урбанистичким условима, које служе за сабирање и таложење
отпадних вода, тамо где није изграђена канализациона мрежа.
Члан 4.
Корисницима канализационе мреже (у даљем тексту: корисници), у смислу ове одлуке, сматрају се
физичка и правна лица чији су објекти спојени са канализационом мрежом.
Члан 5.
Сакупљање и одвођење отпадних вода путем изграђене канализационе мреже на територији
Општине Србобран, поверава се Јавном комуналном предузећу ЈКП “Градитељ” Србобран.
Одвођење атмосферских вода на територији Општине Србобран поверсава се ЈКП “Градитељ”
Србобран.
II ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 6.
Одвођење отпадних вода врши се прикључком на канализациону мрежу или путем септичких јама.
Члан 7.
Сваки објекат се мора прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.
Ако канализациона мрежа није изграђена одвођење отпадних вода обезбеђује се путем најмање
једне септичке јаме.
Септичка јама мора бити изграђена од водонепропусног материјала у складу са хигијенскотехничким прописима, условима датим у информацији о локацији и условима из акта којим се одобрава
изградња и одржавана тако да се отпадне воде не изливају око ње, а посебно не на земљиште суседних
објеката или на јавне површине.
Септичке јаме се не могу градити на јавним површинама.
Као септичка јама не може се користити копани бунар.
Пражњење септичких јама врши се о трошку корисника уз помоћ специјалне цистерне, по потреби,
а обавезно када се септичка јама напуни до 2/3 запремине, да би се спречило изливање отпадних вода из
септичке јаме.
Пражњење септичких јама врши ЈКП коме је поверена делатност сакупљања и одвођења отпадних
вода, на захтев корисника.
Изузетно превоз фекалија наменском цистерном може вршити и грађани – превозник, ако прибави
писмену сагласност о месту депоновања фекалија од корисника
депоније поред других законом
прописаних услова пре регистровања делатности.
Члан 8.
Објекат који се спаја са канализационом мрежом мора имати засебан прикључак.
Прикључак на канализациону мрежу почиње прикључењем на улични колектор, а завршава првом
ревизионом шахтом лоцираним на удаљености, по правилу до један метар од регулационе линије парцеле.
Изузетно, ако не постоји могућност да се прикључак и прва ревизиона шахта лоцира на парцели
корисника или по условима из претходног става, канализациони прикључак може да се постави и преко
суседног земљишта или на јавној површини, уз писану сагласност корисника, односно власника тог
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земљишта. Овакав прикључак се мора прекинути кад се створе услови за непосредно прикључење
објеката на уличну канализациону мрежу о трошку корисника прикључка у року од шест месеци од дана
стварања услова.
Услове за повезивање кућне на јавну канализацију и услове постављања канализационог
прикључка одређује ЈКП.
Уколико инвеститор односно власник кућне канализације не поступи по датим условима ЈКП не
може дозволити прикључак, односно извршиће искључење истог са јавне канализације.
Трошкове изградње кућне канализације и канализационог прикључка сноси власник односно
корисник исте.
Радове на изградњи кућне канализације власник односно корисник може поверити извођачу
радова по свом избору, а прикључење кућне на јавну канализацију може извршити искључиво ЈКП уз
претходни технички преглед изведених радова кућне канализације.
Међусобни односи за коришћење канализационог прикључка уређују се уговором закљученим
између корисника и ЈКП.
Члан 9.
Уколико је право својине тј. право власништва уписано на легално изграђеном објекту у катастар
у корисник ће моћи бити прикључен на канализациону мрежу.
Одобрење за прикључак из става 1. овог члана даје ЈКП на основу захтева који подноси власник
објекта у роковима прописаним Законом о општем управном поступку.
Међусобни односи за коришћење канализационог прикључка из овог члана уређују се уговором.
Надлежни орган општинске управе у име и за рачун власника објекта (или парцеле) који је у
поступку прибављања грађевинске дозволе или одобрења за извођење грађевинских радова, за који се
изграђује канализациони
прикључак, подноси захтев за прикључење
унутрашње
канализационе
инсталације на јавну канализациону мрежу уз који доставља: локацију објекта, доказ о власништву на
објекту или дозволу за градњу објекта и пројекат на основу којег се објекат гради.
Члан 10.
Послове инвестиционе изградње и реконструкције уличне канализационе мреже врши ЈП
„Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран”( у даљем тексту – Дирекција), у име Општине
као власника, на тај начин што након спроведеног законом прописаног поступка (јавне набавке) ове
послове поверава одговарајућем предузећу односно предузетнику.
Изграђена канализациона мрежа предаје се ЈКП на коришћење, управљање и одржавање
најкасније 30 дана од дана добијања употребне дозволе.
Приликом примопредаје објеката јавне канализације из става 1. овог члана између инвеститора и
ЈКП, ЈКП се поред одобрења за употребу објекта, одлуке инвеститора о преносу, предаје и пратећа
техничка и финансијска документација са свим дозволама и сагласностима које су пратиле пројектовање и
изградњу објекта. О извршеној примопредаји сачињава се записник.
Средства за послове из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету Општине на основу Програма
пословања Дирекције.
Члан 11.
Прикључење на канализациону мрежу врши искључиво ЈКП.
Трошкове прикључења на канализациону мрежу сноси корисник.
За канализациони прикључак се плаћа накнада.
Висину накнаде из претходног става овог члана утврђује ЈКП својим актом уз сагласност
Општинског Већа општине Србобран,( уколико Законом није другачије одређено).
Канализациони прикључак изводи се на основу услова ЈКП.
Члан 12.
Ради заштите објекта корисника од повратног дејства фекалних вода изазваних успорима у уличној
канализацији, положај санитарних објеката (сливника, нужника и сл.) не може бити испод коте нивелете
улице.
Изузетно од става 1. овог члана, може се одобрити прикључење објеката, чији су санитарни
уређаји испод коте нивелете улице уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји.
Заштитне уређаје из става 2. овог члана, уграђује корисник и исти је саставни део кућне
инсталације.
У случају да дође до штете на објекту корисника код којих је положај санитарних објеката испод
коте нивелете улице, штету сноси корисник који је тражио овакву врсту прикључења.
Члан 13.
У случају бесправног прикључења на канализациону мрежу ЈКП ће привремено ускратити
кориснику испуштање отпаде воде, по налогу комуналног инспектора.
Поновно прикључење извршиће ЈКП након што власник прибави сву потребну документацију и
након што се изврши контрола испуњења техничких услова прикључка уз откопавање места прикључења.
Трошкове искључења и друге трошкове који настану као резултат бесправног прикључења на
канализациону мрежу сноси корисник бесправног прикључка.
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Члан 14.
Објекат који се снабдева водом из сопственог извора може се прикључити на канализациону
мрежу, под условом да на сопственом уређају за снабдевање водом постави водомер ради мерења
исцрпљене воде, а у свему према условима које важе за прикључење објекта за отпадну воду.
Члан 15.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се
прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање
индустријских отпадних вода до квалитета за упуштање у канализациону мрежу.
Уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода (таложник и сл.) има се уградити најкасније
у року од једне године од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 16.
У канализациону мрежу забрањено је упуштати или убацивати опасне и штетне материје изнад
граничних вредности прописаних посебним прописима.
Власници односно корисници кућних канализација који имају отпадне воде са механичким,
запаљивим или експлозивним састојцима, штетним хемијским састојцима изнад дозвољене концентрације
као и друге штетне материје обавезни су да изграде уређај за пречишћавање.
Услове за изградњу уређаја за пречишћавање даје овлашћена стручна организација.
Члан 17.
Забрањено је неовлашћено коришћење канализације.
Под неовлашћеним коришћењем канализације у смислу става 1. овог члана подразумева се:
1. коришћење канализације самовласним прикључењем канализационих објеката и инсталација на
канализациону мрежу,
2. употреба канализације без водомера за објекат који се снабдева водом из сопственог извора.
У случају неовлашћене употребе канализације, давалац услуга ће извршити наплату по текућим
ценама према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за годину дана уз примену троструко
веће текуће цене.
Члан 18.
Права и обавезе ЈКП су да:
•
непрекидно обезбеђује одвођење отпадних вода;
•
одржава у исправном стању систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода;
•
врши прикључење на канализациону мрежу ако су испуњени сви услови у складу са овом одлуком и
посебним прописима;
•
о планираним радовима на одржавању канализационе мреже обавештава кориснике;
•
врши систематску контролу отпадних вода упуштених у канализациону мрежу.
Обавезе из претходног става могу престати само услед више силе или већих техничких сметњи у
мрежи.
У случају из става 2. овог члана, ЈКП је дужно да предузме мере на отклањању узрока поремећаја
и о предузетим мерама одмах извести надлежни орган.

•
•
•
•
•
•

Члан 19.
Корисник је дужан да:
прву ревизиону шахту за канализацију изгради према типу који одреди ЈКП;
прву ревизиону шахту обезбеди и учини приступачним за овлашћене раднике ЈКП;
одржава кућну канализацију и ревизионе шахте у исправном стању
у року од 24 часа пријави оштећење на прикључку за канализациону мрежу ЈКП-у;
не дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним током или повезивањем;
измири обавезе за извршену услугу.

Члан 20.
Корисник који користи воду са сопственог извора, а испушта је у канализациону мрежу даваоца
услуга, дужан је да угради водомер ради утврђивања количине испуштене воде, а уколико нема уграђен
водомер или уређај за мерење испуштене воде, давалац услуга ће извршити обрачун и наплату накнаде за
коришћење канализације према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за годину дана уз
примену троструко веће текуће цене.
Члан 21.
Приликом стицања услова (изградње јавне канализационе мреже) за прикључење корисника на
канализациону мрежу корисник, који је до тада одвођење отпадних вода обезбеђивао путем септичке
јаме, дужан је да у року од једне године, изврши прикључење објекта на јавну канализациону мрежу,
септичку јаму испразни, дезинфикује и затрпа инертним материјалом и о томе обавести ЈКП и комуналног
инспектора.
ЈКП ће у року од 6 месеци од стицања услова за прикључење на јавну канализациону мрежу
обавестити корисника о могућностима прикључења.
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Члан 22.
Запослени у ЈКП немају право учешћа у штрајку ако не обезбеде минимум процеса рада, којим се
обезбеђује сигурност у пружању услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода.
Минимум процеса рада у смислу става 1. овог члана подразумева да:
•
непрекидно обезбеђује одвођење отпадних вода;
•
одржава у исправном стању систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.
Члан 23.
Ако у систему функционисања канализације наступи отежано пружање услуга одвођења и
пречишћавања отпадних вода, који је изазван већим кваром на објектима, уређајима и постројењима
канализације, временским приликама или у случају више силе, ЈКП је дужно да предузме мере на
отклањању узрока поремећаја. О предузетим мерама ЈКП је дужно да одмах извести Општинску управу
односно комуналног инспектора.
Општинска управа може, у случају из претходног става, донети наредбу којом одређује мере
ограничења у пружању услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и мере за отклањање
настале ситуације.
Члан 24.
У случају отежаног пружање услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода или делимичног,
односно потпуног прекида у пружању ових услуга, које није могуће отклонити у року од 24 часа, нужне
потребе појединих корисника задовољиће се по следећем реду првенства:
•
здравствене установе,
•
установе предшколског васпитања и образовања,
•
установе основног васпитања и образовања,
•
предузећа која се баве производњом прехрамбених производа,
•
предузећа која се баве сточарством,
•
угоститељска предузећа и
•
остали корисници према захтевима ситуације.
Члан 25.
Услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже привремено ће се ускратити
кориснику (у даљем тексту: привремено искључење) у следећим случајевима:
•
не одржава кућну канализацију и ревизионе шахте;
•
ако у канализациону мрежу упушта или убацује опасне и штетне материје изнад граничних
вредности прописаних посебним прописима, као и остало што може угрозити функционисање
канализације;
•
ако корисник изврши прикључење кућне канализације на атмосферску канализацију или обрнуто;
•
ако не плати накнаду за услугу три месеца узастопно.
Привремено искључење врши ЈКП, на начин на који је то технички изводљиво.
ЈКП је дужно да пре привременог искључења кориснику достави опомену и остави му рок у којем је
дужан да испуни своје обавезе односно отклони недостатке.
Трошкове искључења и прикључења сноси корисник, према ценовнику ЈКП.
Искључење са канализационе мреже траје док корисник не отклони разлоге због којих је
искључење извршено.
Члан 26.
О привременом искључењу корисника обавезно се сачињава записник.
Поступак привременог искључења корисника са канализационе мреже ближе се уређује актом ЈКП,
у складу са овом одлуком.
Акт из претходног става ЈКП ће донети у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и
објавити га на начин на који се објављују општи акти Скупштине општине у „Службеном листу општине
Србобран“.
Члан 27.
ЈКП је дужно да изврши поновно прикључење корисника у року од 7 дана, од дана подношења
доказа о испуњењу обавезе, као и уплате трошкова искључења и поновног прикључења.
III ЦЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
Члан 28.
За пречишћавање и одвођење отпадних вода (коришћење канализационе мреже) корисник плаћа
накнаду.
Накнада се обрачунава по 1 м3 утрошене воде, односно по м3 утрошене воде са сопственог извора
по водомеру.
Корисник који је прикључен на јавни водовод, накнаду за коришћење канализационе мреже плаћа
истовремено са плаћањем утрошка воде.
Уколико се корисник снабдева водом на други начин накнада се утврђује у зависности од
испуштене воде у складу са чланом 20. ове Одлуке.
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Члан 29.
Цену за пречишћавање и одвођење отпадних вода утврђује ЈКП уз сагласност Општинског Већа
Општине Србобран.
Члан 30.
Елементи за утврђивање цене за коришћење канализационе мреже су:
•
испуштена количина отпадних вода изражене у м3;
•
вредност средстава ангажованих за одвођење и пречишћавање једног м3;
•
обим и квалитет утрошеног рада;
•
висина материјалних трошкова у одвођењу и пречишћавању отпадних вода према стандардима и
нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или према планираним
калкулацијама;
•
други елементи који утичу на цену за одвођење и пречишћавање отпадних вода.
IV САКУПЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 31.
Сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода са јавних површина врши се путем
система цевовода, отворених и затворених канала, гравитационих испуста и црпних станица.
Члан 32.
Обавеза ЈКП је да одржавање система за сакупљање и уклањање атмосферских и површинских
вода, осим отворених канала који су у надлежности овлашћених водопривредних предузећа, врши на
начин да се омогући несметано одвођење вода.
Начин одржавања система из претходног става утврђује се програмом који је саставни део
годишњег програма рада Дирекције, на који сагласност даје Скупштина општине.
Одвођење атмосферских вода са грађевинског земљишта путем затворених и отворених канала
врши ЈКП, по уговору са ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран”.
Члан 33.
Поједине послове у вези одржавања система из претходног члана ЈКП може поверити другом
правном лицу или предузетнику на основу претходно спроведеног поступка јавних набавки.
Са најповољнијим понуђачем ЈКП закључује уговор о обављању послова.
Уговором из претходног става ближе се уређују послови који ће се обавити, цена по јединици мере,
време на које се уговор закључује, услови и поступак раскида уговора, пре истека времена на који је
закључен и права и обавезе које из тога произилазе, као и друга питања.
На уговор из претходног става сагласност даје Општинско веће.
Члан 34.
Средства за одржавање система за сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода са
јавних површина обезбеђују се у буџету Општине.
Послове инвестиционе изградње и реконструкције атмосферске канализационе мреже врши
Дирекција, у име Општине као власника, на тај начин што након спроведеног законом прописаног
поступка (јавне набавке) ове послове поверава одговарајућем предузећу односно предузетнику.
Изграђена атмосферска канализациона мрежа предаје се ЈКП на коришћење, управљање и
одржавање најкасније 30 дана од дана добијања употребне дозволе.
Приликом примопредаје објеката атмосферске канализације из става 2. овог члана између
инвеститора и ЈКП, ЈКП се поред одобрења за употребу објекта, одлуке инвеститора о преносу, предаје и
пратећа техничка и финансијска документација са свим дозволама и сагласностима које су пратиле
пројектовање и изградњу објекта. О извршеној примопредаји сачињава се записник.
Средства за послове из става 2. овог члана обезбеђују се у буџету Општине на основу Програма
пословања Дирекције.
Члан 35.
Одредбе члана 22, 23. и 24. ове одлуке се односе и на обавезу поступања код обављања
делатности уклањања атмосферских вода.
Јавно комунално предузеће је дужно:
1. да са грађевинског земљишта и тротоара путем затворених и отворених канала врши одвођење
атмосферских вода,
2. да врши инвестиционо одржавање затворених и отворених канала, ригола и објеката на истим
уређајима за одвођење вода, црпних постројења и друго,
3. да врши текуће одржавање канализације и пропуста на раскрсницама, црпних постројења и других
уређаја,
4. да обезбеди стручно и брижљиво техничко руковање уређаја за одвођење вода и друго,
5. да обезбеди правилно функционисање затворених и отворених канала и да грађанима обезбеди
потребне податке за текуће одржавање отворених канала (чишћење канала, пропуста и измуљивање).
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Члан 36.
Забрањено је у отворене и затворене канале испуштати отпадне воде и опасне и штетне материје
из члана 16. ове Одлуке.
Отворена и затворена атмосферска канализација служи искључиво за прихват и одвођење
атмосферских вода.
У циљу заштите објеката за одвођење атмосферских вода забрањено је:
1. испуштање отпадних вода у атмосферску канализацију,
2. убацивање угинулих животиња у атмосферску канализацију,
3. бацање отпадака у шахтове и атмосферску канализацију,
4. затрпавање отворених канала и истовар грађевинског и другог материјала у канале,
5. оштећење канала, пропуста, каналских мостова, уређаја и постројења за одвођење отпадних вода и
6. убацивање материја којима се ремети функционалност атмосферских канала и шахта.
Члан 37.
Физичка, правна лица, као и други корисници односно сопственици стамбених и других објеката,
просторија и земљишта дужни су да:
1. редовно одржавају отворене јаркове и риголе (чишћење и измуљивање) испред својих породично –
стамбених зграда, других објеката, просторија и земљишта у свему према упуствима комуналне
организације и
2. израде и одржавају пропусте са одговарајућим капацитетом пропусне моћи, испред својих стамбених и
других објеката, просторија и земљишта у свему према упутствима комуналног предузећа.
Власници односно корисници стамбеног и пословног простора могу изградити колски прилаз
објекту преко отвореног канала, односно зацевити канал ради уређења зелене површине, уколико
предходно прибаве услове за зацевљење канала.
Услове из става 1. овог члана израђује ЈКП на писмен захтев власника односно корисника
стамбеног и пословног простора и исте је дужна да достави Општинској управи и комуналној инспекцији.
Пре почетка извођења радова из става 1. овог члана, власник односно корисник стамбеног и
пословног простора је дужан да писмено обавести комуналну инспекцију и ЈКП о почетку извођења
радова.
V НАДЗОР
Члан 38.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа – Одељење за урбанизам стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска комунална инспекција и
Служба заштите и надзора.
На решење комуналног инспектора може се уложити жалба Општинском већу у року од 15 дана од
дана достављања решења.
Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Члан 39.
Одржавање комуналног реда у области одвођења отпадних и атмосферских вода обавља
комунална инспекција.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Новчаном казном на лицу места у износу 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице и
предузетник, ако се прикључи на канализациону мрежу супротно одредбама ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 5.000.00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном на лицу места у
износу од 5.000,00 динара.
Члан 41.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се ЈКП:
1) ако прикључи објекат супротно одредбама ове Одлуке ;
2) ако поновно прикључење изврши супротно одредби члана 13 ове Одлуке
3) ако не обезбеди непрекидно одвођење отпадних вода (члан 18. став 1. алинеја 1.);
4) ако не одржава у исправном стању систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних
вода (члан 18. став 1. алинеја 2.);
5) ако врши прикључење на канализациону мрежу ако нису испуњени сви услови у складу са овом
одлуком и посебним прописима (члан 18. став 1. алинеја 3.);
6) ако изврши обрачун накнаде за коришћење канализационе мреже супротно одредби члана 20;
7) ако не обезбеде минимум процеса рада из члана 22. ове одлуке;
8) ако не предузме мере на уклањању поремећаја у пружању услуга одвођења и пречишћавања
отпадних вода, који је изазван већим кваром на објектима, уређајима и постројењима
канализације, временским приликама или у случају више силе (члан 23.).
9) не поступи на начин и у року из члана 45 ове Одлуке
10) на поступи на начин и у року из члана 46 ове Одлуке.
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За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈКП, новчаном казном у износу од
10.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 42.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се ЈКП ако:
1) не одржава отворене и затворене канале, сливнике и друге објекте за уклањање атмосферских и
површинских вода са јавних површина на начин утврђен у члану 32. ове одлуке;
2) ако не обезбеде минимум процеса рада (члан 35. у вези са чланом 22. ове одлуке);
3) ако не предузме мере на уклањању поремећаја у пружању услуга одвођења атмосферских вода, који је
изазван већим кваром на објектима, уређајима и постројењима атмосферске канализације, временским
приликама или у случају више силе (члан 35. у вези члан 23. ове одлуке);
4) ако не поступи у складу са чланом 37. ове одлуке.
5) ако не не извршава обавезе наведене у члану 35 став 2 . ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКП новчаном казном у износу
од 10.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 43.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице:
1) ако не изврши прикључење на канализациону мрежу или не користи за сакупљање отпадних вода
непрописну септичку јаму (члан 7);
2) изврши прикључење на канализациону мрежу супротно одредбама члана 11 ове Одлуке
3) прикључи објекат на канализациону мрежу без постављања водомера у случају када се објекат
снабдева водом из сопственог извора (члан 14 Одлуке)
4) ако индустријски објекат или други објекат чије отпадне воде садрже штетне материје прикључи на
канализациону мрежу без уградње уређаја за пречишћавање отпадних вода (члан 15.);
5) ако у канализациону мрежу испушта материје чије је испуштање забрањено (члан 16);
6) не затвори септичку јаму на начин и у роковима из члана 21 ове Одлуке
7) ако затрпава отворене и затворене канале (члан 36. став 1.);
8) ако испушта отпадне воде, опасне и штетне материје у њих (члан 36. став 2.);
9) ако изврши неку од радњи навердених у члану 36 став 3 ове одлуке:
10) ако не одржава отворене јаркове и риголе у складу са чланом 37 став 1 тачка 1
11) ако изгради колски прилаз објекту преко отвореног канала или уреди зелену површину супротно члану
37. став 2, 3 и 4 ове одлуке.
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу од
25.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном у износу од
10.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 44.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице:
1) ако септичку јаму не одржава и не празни на начин прописан у члану 7. ове одлуке;
2) изврши прикључење на канализациону мрежу супротно одредбама члана 11 ове Одлуке
3) прикључи објекат на канализациону мрежу без постављања водомера у случају када се објекат снабдева
водом из сопственог извора (члан 14 Одлуке)
4) ревизиону шахту за канализацију не изгради према типу који одреди ЈКП (члан 19. алинеја 1. ове
одлуке);
5) не обезбеди ревизиону шахту и учини га приступачним за овлашћене раднике ЈКП (члан 19. алинеја 2.
ове одлуке);
6) не одржава кућну канализацију, ревизиону шахту и прикључак на канализациону мрежу (члан 19.
алинеја 3. ове одлуке);
7) у року од 24 часа не пријави оштећење на прикључку за канализациону мрежу ЈКП-у (члан 19. алинеја
4. ове одлуке);
8) дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним током или повезивањем (члан
19. алинеја 5. ове одлуке);
9) не измири обавезе за извршену услугу (члан 19. алинеја 6. ове одлуке);
10) не затвори септичку јаму на начин и у роковима из члана 21 ове Одлуке
11) ако не поступи у складу са чланом 23. ове Одлуке.
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 25.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
25.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
10.000,00 до 75.000,00 динара.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
ЈКП „Градитељ” Србобран дужан је да у року од 2 године по ступању на снагу ове Одлуке изврши
проверу свих прикључака и постојеће евиденције, ради усаглашавања са одредбама
ове
Одлуке,
установи тачну матичну евиденцију свих прикључака на канализациону мрежу, са корисницима
закључи уговоре о пружању услуге и исту одржава у ажурном стању, са свим подацима о прикључку,
водомерима, власницима односно корисницима и др водећи рачуна о заштити података о личности.
Члан 46.
Уколико утврди да су на канализациону мрежу прикључени објекти за које претходно није
прибављено одобрење за градњу или су прикључи изведени на тај начин да не одговарају техничким
условима Комуналног предузећа или су подаци о власнику односно кориснику нетачни или власник
односно корисник одбије закључење уговора Комунално предузеће ће таквим корисницима оставити
примерени рок који не може бити дужи од 120 дана у коме су корисници дужни да уочене
неусаглашености прикључка или матичних података ускладе са законским прописима и одредбама ове
Одлуке, а уколико то не учине о истом ће обавестити Комуналну инспекцију и искључити све такве објекте
са канализационе мреже.
Члан 47.
ЈКП може одобрити привремени прикључак објекта у складу са законом којим се уређује
легализација објеката.
Члан 48.
Дирекција је дужна да у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке достави ЈКП сву
постојећу пројектну и другу документацију коју поседује за објекте из члана 2 став 2, 3 и 6 ове одлуке .
Приликом примопредаје сачињава се записник.
Члан 49.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе чланови од 31. до 49. Одлуке о обављању
комуналних делатности на подручју Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/97,
4/99, 4/2004, 8/2005, 10/2005, 1/2006 и 2/2013) и Одлука о методологији обрачуна цене воде и
канализације број: 827/2009-5 од 29.10.2009. године на коју је Општинско Веће Општине Србобран дало
сагласност Решењем број: 06-52-16/2009-III ("Службени лист Општине Србобран", број: 8/2009).
Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-42/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

23.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатности
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2011), члана 40. став 1.тачка 7. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. став 1.
Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
6/2014 ) Скупштина општине Србобран, на 24. седници, одржаној дана 26.02.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
O ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИћЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Снабдевање водом за пиће је комунална делатност која у смислу ове Одлуке
обухвата
пречишћавање и дистрибуцију воде и снабдевање корисника микробиолошко исправном водом путем
јавног водовода и субартерских бунара.
Члан 2.
Одлуком о обављању делатности снабдевања водом за пиће (у даљем тексту: Одлука) прописују се
услови и начин снабдевања корисника водом, уређује се прикључење, начин одржавања и коришћења
уређаја за снабдевање водом, начин обрачунавања и плаћања испоручене воде и уређују права и обавезе
корисника водом и испоручиоца воде у снабдевању водом на територији Општине Србобран.
Члан 3.
Снабдевање корисника водом, пречишћавање и дистрибуција воде на територији Општине Србобран
поверава се Јавном комуналном предузећу „Градитељ“ из Србобрана (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Јавно предузеће врши снабдевање водом насељена места Србобран, Турију и Надаљ.
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Члан 4.
Изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење:
водоснабдевање - комунална делатност од општег интереса која се обавља путем система јавног
водовода на одређеном подручју
вода за пиће - вода чији квалитет задовољава захтеве Правилника о хигијенској исправности воде за
пиће
техничка вода - вода чији квалитет не задовољава у потпуности захтеве Правилника о хигијенској
исправности воде за пиће
испоручилац воде -Jавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран
корисник воде - физичка лица, правна лица и предузетници, који се снабдевају водом из јавног
водовода
јавни водовод - институционализовани систем са сопственим извориштем и комуналним објектима,
који служе за обављање делатности снабдевања водом на нивоу насељених места, путем
дистрибутивне мреже до водомера корисника,укључујући и водомер
локални водовод - систем комуналних објеката са сопственим водозахватним објектом, изван система
јавног водовода, који служи за водоснабдевање ограниченог броја корисника
водомер - мерни инструмент за мерење испоручене количине воде
9.склониште за водомер водомерни шахт - технички дефинисан простор у коме је смештен водомер
кућна водоводна инсталација - водоводне инсталације и уређаји корисника, које започињу вентилом
иза водомера, а завршавају се точећим местом
прикључак на јавни водовод - цевовод од прикључне главе до водомера корисника
прикључна глава - спојни елемент, помоћу кога се остварује веза између дистрибутивне мреже и
прикључног вода корисника.
текуће одржавање- извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају
употребом водовода или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и
предузимања превентивних и заштитних мера.

Члан 5.
Снабдевање водом на територији општине Србобран врши се путем:
1. јавног водовода,
2. јавних (субартерских) бунарa и јавних чесми и
3. локалних водовода
Члан 6.
Објекти, инсталације, уређаји, постројења, резервоари, разводне мреже са местима прикључака
заједно са водомером сматрају се објектима јавног водовода.
Под субартерским бунарима и јавним чесмама подразумевају се јавне пумпе – чесме за снабдевање
водом за пиће становништва.
Објекти из става 1. и 2. овог члана су у јавној својини Општине Србобран, а испоручилац је
корисник објеката.
Објекти кућне инсталације и стамбених зграда, од
вентила након водомера, који служе за
снабдевање корисника водом из јавног водовода, сматрају се објектима унутрашњег водовода.
Власници локалног водовода су дужни да самостално одржавају локални водовод.
Члан 7.
Испоручилац воде доноси Програм развоја водовода и снабдевања насеља са водом на основу
једногодишњег и петогодишњег плана развоја.
Програм развоја из претходног члана мора бити усклађен са програмом уређивања и опремања
грађевинског земљишта, са средњорочним планом изградње у општини и урбанистичким плановима.
Члан 8
Испоручилац воде је дужан сваки дан непрекидно да снабдева кориснике довољним количинама
воде за пиће, која одговара стандардима и прописисма у времену од 0,00 до 24,00 часа.
Испоручилац воде је у обавези да непрекидно одржава јавни водовод у исправном стању те да
испоручује микробиолошки исправну воду.
Уколико прекид у снабдевању водом траје дуже од 24 часа, испоручилац ће на алтернативни начин
вршити снабдевање потрошача најнужнијим количинама воде за пиће уз обавештавање путем средстава
јавног информисања о времену, начину и месту алтернативног снабдевања водом.
Члан 9.
Ако наступи несташица воде у толикој мери да се не могу задовољити потребе свих корисника воде
на одређеном подручју, испоручилац воде може појединим корисницима привремено ограничити
снабдевање водом, водећи рачуна о првенству.
Предлог Одлуке о ограничењу испоруке доноси надзорни орган испоручиоца и исти доставља
општинском Већу.
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Када Општинско веће Општине Србобран прими обавештење или предлог одлуке о рационалној
потрошњи воде, дужно је, да без одлагања, донесе одлуку о примени мера за рационалну потрошњу воде
за пиће.
Орган из става 3. овог члана овлашћен је да, у случају непридржавања испоручиоца одлуке о
рационалној потрошњи воде или одлуке о минимуму процеса рада у случају штрајка, прописује
одговарајуће мере ради спречавања поремећаја у снабдевању водом за пиће.
Ако услед више силе (земљотрес, пожар, суша, епидемија и др.) јавно комунално предузеће не може
да задовољи потребе свих корисника комуалних услуга, првенство у пружању комуналних услуга,
снабдевање водом, имају корисници по следећем реду:
1.
Здравствене организације и установе,
2.
Ватрогасне јединице,
3.
Васпитно-образовне организације и дечије установе.
4.
Пекаре и млекаре,
5.
Продавнице прехрамбених производа,
6.
Грађани,
7.
Остали корисници.
Члан 10.
Испоручилац воде дужан је средствима јавног информисања или на други начин обавестити
кориснике услуга о ограничењима у снабдевању водом најмање 24 часа пре усклађивања снабдевања
водом, ако је то могуће.
О планираним прекидима у снабдевању водом, а због потребе одржавања, реконструкције или
изградње наставка водоводне мреже, испоручилац је у обавези да изда саопштење путем средстава
информисања, најкасније три дана пре планираног прекида, уз обавезно навођење периода у ком ће
испорука воде бити обустављена
II. ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНИ ВОДОВОД
Члан 11.
Унутрашње водоводне инсталације могу се градити и прикључити на јавну водоводну мрежу само на
основу пројекта и одобрења за изградњу издатог од надлежног општинског органа.
Под унутрашњим водоводним инсталацијама подразумева се део водоводне мреже од вентила иза
водомерара до објекта и у самом објекту за чије потребе се изграђује прикључак.
По извршеној изградњи, унутрашње водоводне инсталације подлежу техничком пријему и добијању
употребне дозволе. Технички пријем врши комисија коју формира орган који је издао дозволу за изградњу
објекта, водоводне мреже или дела водоводне мреже.
О одржавању унутрашњих водоводних инсталација стара се власник зграде било да је то физичко
или правно лице а у објектима колективног становања скупштина станара која управља објектом у име и
за рачун станара власника станова.
Одржавање унутрашњих водоводних инсталација иза водомера, према објекту, може се поверити и
специјализованој организацији овлашћеној за послове одржавања, са којом власници зграде закључују
уговор о одржавању.
Одржавање унутрашњих водоводних инсталација врши испоручилац или друго правно лице или
предузетник о трошку власника објекта.
Члан 12
Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног
прикључка.
Прикључење и искључење са јавног водовода врши испоручилац воде и извођење ових радова не
може поверити другом извођачу.
Радове на прикључном воду и постављању кућне водоводне инсталације могу, осим испоручиоца
воде, изводити и овлашћена предузећа и предузетници.
Висину трошкова прикључења утврђује испоручилац воде у складу са Законом.
У случају поправке и промене на прикључном воду извођач радова је дужан да корисника воде
унапред обавести писмено, најкасније 24 часа пре почетка радова.
Уколико је поправка хитна, корисник воде може бити и усмено обавештен.
Спајање унутрашњих водоводних инсталација на јавну водоводну мрежу врши се постављањем
водоводног прикључка који је део водоводне мреже којом управља испоручилац. Забрањено је самовољно
постављање водоводног прикључка и уграђивање водомера, повезивање унутрашњих водоводних
инсталација са самосталним уређајима за снабдевање водом, повезивање водоводних цеви на водоводном
прикључку испред водомера и коришћење унутрашњих водоводних инсталација и водомера за уземљење
електричних инсталација и уређаја.
Изградња и реконструкција водоводног прикључка се врши о трошку власника објекта.
Трошкови набавке и уграђивања водомера са арматуром падају на терет власника објекта, а радове
изводи испоручилкац.
Текуће одржавање прикључка на јавни водовод врши испоручилац воде о свом трошку.
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Члан 13.
Надлежни орган Општинске управе у име и за рачун власника објекта (или парцеле) за који се
изграђује водоводни прикључак подноси захтев за прикључење унутрашње водоводне инсталације на
јавну водоводну мрежу уз који доставља: локацију објекта, доказ о власништву на објекту или дозволу за
градњу објекта и пројекат на основу којег се објекат гради.
Корисник је обавезан да прибави дозволу Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Србобран (у даљем тексту Одељење) за
раскопавање јавне површине и потврду Службе за катастар непокретности Србобран да је прикључни вод
геодетски снимљен и картиран.
У случајевима кад изградњу уличне јавне водоводне мреже финансирају грађани односно трећа
лица или организације, грађани не сносе трошкове прикључења на јавну водоводну мрежу уколико су
исти обухваћени предмером и предрачуном за изградњу уличне водоводне мреже.
Између подносиоца захтева и испоручиоца закључује се уговор о прикључењу на јавну водоводну
мрежу којим се ближе прецизирају услови за прикључење.
Испоручилац је у обавези да најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева постави
водоводни прикључак и угради водомер (уколиколокацијским условима није предвиђено другачије) .
Члан 14.
Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени водоводни
прикључак.
Индивидуални стамбени објекат који се спаја са јавним водоводом има посебан прикључак и уграђен
водомер техничких карактеристика које пропише испоручилац воде.
Део колективне стамбене зграде који има засебан улаз и чини самосталну целину сматра се
засебним објектом у смислу ове Одлуке и има засебан прикључак на јавни водовод.
У становима и пословним просторијама које се налазе у колективним стамбеним зградама, а у којима
постоји један главни водомер, корисници воде уграђују контролне водомере на кућну инсталацију ради
праћења своје стварне потрошње.
Станови у колективним стамбеним зградама могу имати уграђене контролни водомер, уколико је то
технички могуће.
Корисници воде су дужни да врше контролу заједничких и индивидуалних кућних водоводних
инсталација и санацију евентуалних кварова и механичких оштећења о свом трошку.
Трошкове одржавања и периодичног баждарења контролних водомера сноси корисник а радове
изводи испоручилац воде.
Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има посебну намену
или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки овакав део.
Члан 15.
Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације прикључују на
јавну водоводну мрежу и то тако што прикључак почиње од споја са јавном водоводном мрежом на улици
а завршава се у склоништу за водомер вентилом-затварачем иза водомера.
Склониште за водомер се поставља изван објекта и исто мора имати прописан поклопац.
Склониште за водомер не сме бити у близини септичких јама и исто мора бити удаљено од њих
најмање 6 метара.
Члан 16.
Изузетно, уколико нема могућности да се прикључење изврши на јавну водоводну мрежу директно,
већ водоводне инсталације морају да буду проведене преко земљишта које је у власништву трећег лица,
водоводни прикључак може се поставити и преко земљишта трећег лица уколико исто одобри да преко
његовог земљишта прођу инсталације. Овакви прикључци имају привремени карактер и морају се
искључити када се створе услови за непосредно прикључење објекта на јавну водоводну мрежу. У
оваквим случајевима, регулационом линијом се сматра регулациона линија грађевинске или друге парцеле
са које се врши непосредно прикључење на јавни водовод и све трошкове одржавања прикључка до
регулационе линије сноси власник објекта за чије потребе се врши прикључење.
Прикључење на јавни водовод преко суседне непокретности може се на основу оверене писмене
сагласности власника суседне непокретности привремено дозволити ако не постоји могућности
непосредног прикључења.
Писмена сагласност власника суседне непокретности мора се укњижити у лист непокретности
суседног објекта као право стварне службености.
Прикључак на јавни водовод преко суседне непокретности се поништава када се стекну услови за
непосредно прикључивање објекта.
Члан 17.
Забрањено је прикључивање на јавну водоводну мрежу противно одредбама ове Одлуке.
Испоручилац је дужан да бесправно прикључене објекте искључи са јавне водоводне мреже. Против
прекршилаца ових одредаба покреће се прекршајни и кривични поступак пред надлежним органима.
Забрањено је самовољно прикључење на јавни водовод.
Самовољним прикључењем објекта на јавни водовод сматра се спајање кућне водоводне
инсталације на јавни водовод испред водомера.
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Забрањено је вршити било какве радове на јавном водоводу без сазнања и претходно прибављене
сагласности испоручиоца воде.
Самовољно изведен прикључак испоручилац воде је обавезан да искључи са јавног водовода на
терет корисника воде у року од 48 часова по пријему решења о искључењу, донетом од стране Одељења.
Уколико испоручилац воде уочи самовољно изведен прикључак на јавни водовод дужан је без
одлагања да о томе обавести Одељење.
Члан 18.
Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера,
локацију и тип склоништа за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује испоручилац, у
складу са овом Одлуком и Правилником о техничким условима за прикључење на јавни водовод који
усваја Надзорни одбор испоручиоца уз сагласност Општинског Већа и који се објављује у „Службеном
листу Општине Србобран“.
Правилник треба да садржи и одредбе о минималним техничким условима за постојеће шахтове
како би се омогућило неометано водоснабдевање.
Испоручилац ће одбити издавање одобрења за нове прикључке на водоводну мрежу уколико нису
испуњени технички услови, односно ако није обезбеђен потребан надпритисак и то на најнижем месту
излива воде од 1,5 бара за индивидуалну стамбену приземну зграду, односно 2 бара за двоспратну зграду,
3 бара за четвороспратну и 4 бара за шестоспратну.
Водомерно склониште може изградити и сам подносилац захтева али у складу са прописаним
техничким условима од стране испоручиоца.
Водомер се по правилу инсталира непосредно иза регулационе линије, у склоништу приступачном за
очитавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и подобном за физичку
заштиту од евентуалних оштећења и крађа.
Уколико нема могућности за изградњу шахта у којем би водомер био смештен, водомер се, изузетно,
поставља у делу стамбеног објекта предвиђеном пројектом за ту намену, на месту доступном за
очитавање.
Шахт за водомер се изграђује у складу са условима који су утврђени Правилником о техничким
условима за прикључење на јавни водовод на удаљености од 1м од регулационе линије.
Корисник воде је дужан да шахт за водомер одржава у чистом и уредном стању о свом трошку, како
би се омогућило редовно одржавање и очитавање водомера.
Шахт за водомер у коме је отежано одржавање и очитавање водомера корисник воде је дужан да
прилагоди прописаним условима, утврђеним Правилником о техничким условима за прикључење на јавни
водовод, у року од 6 месеци од дана пријема писмене опомене, испоручиоца воде.
Власник објекта (корисник) дужан је да о свом трошку одржава склониште за водомер како не би
дошло до оштећења или крађе водомера.
Уколико због неодржавања склоништа постоји опасност од загађивања воде из јавног водовода,
испоручилац ће обуставити испоруку воде до стварања хигијенских услова за испоруку воде.
Члан 19.
Испоручилац набавља, поставља, пломбира и одржава водомер о трошку подносиоца захтева.
Водомер којем су уклоњене или оштећене пломбе сматра се неисправним а власник истог се задужује за
плаћање паушалног износа накнаде за утрошену воду који се утврђује на основу средње потрошње воде у
периоду од 3 месеца када је водомер био исправан.
Уколико нема поузданих података о средњој потрошњи, процена се врши на основу других
параметара и исту врши комисија.
Корисник може да затвори вентил затварача иза водомера само ако то захтева поправка
унутрашњих инсталација, а изузетно, у циљу спречавања евентуалне штете. Корисник може у случају
квара на водомеру или на вентилу затварача иза водомера да затвори и вентил затварача испред
водомера, с тим што је дужан да одмах о томе обавести испоручиоца.
Власник неисправног водомера дужан је одмах, у писаној форми, да пријави ову чињеницу како би
водомер био замењен исправним.
Корисник воде има право да од испоручиоца затражи у писаној форми да се изврши контрола
исправности водомера и образложи своју сумњу у исправност водомера. Уколико се утврди да је захтев за
контролу исправности био основан, односно да је водомер неисправан, а после извршене контроле од
стране надлежне службе испоручиоца и државног органа надлежног за мере и драгоцености, трошкови
скидања, поновне уградње и контроле водомера падају на терет испоручиоца, у противном, ове трошкове
сноси корисник воде из јавног водовода.
Сматра се да је водомер исправан уколико му одступања нису већа или мања од 4%. Одступање се
истражује од доње границе тачности до 100% протока воде и то само за оне протоке које за редовно
баждарење одређују прописи.
Скидању водомера присуствује власник објекта или пунолетан члан домаћинства, односно
председник скупштине станара, односно лице које они овласте и ово лице потписује записник о
скидању водомера који се сачињава на лицу места. Записник мора да садржи број водомера који се скида
и водомера који се поставља. .
Замену водомера организује и врши испоручилац воде.
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Кварове и механичка оштећења на водомеру који настану кривицом корисника воде отклања
испоручилац воде на терет корисника.
Редовна контрола и баждарење водомера врши се сваких 5 година.
У циљу редовне и ванредне контроле и баждарења искључиво испоручилац воде може организовати
и вршити монтажу, демонтажу и спровођење контроле водомера.
Трошкове редовних контрола и баждарења водомера сноси испоручилац воде.
Испоручилац воде је дужан да води евиденције о времену доспећа редовне контроле, ванредној
контроли, поправкама и баждарењу водомера.
Члан 20.
Власницима објеката у подручјима на којима не постоји систем јавног водовода, испоручилац издаје
о томе потврду ради добијања употребне дозволе и вршења техничког пријема објекта.
Члан 21
Испоручилац
ће одбити захтев за прикључење на јавну водоводну мрежу у случају да је
прикључење противно важећим законским подзаконским актима као и овој Одлуци, односно техничким и
санитарним прописима.
Члан 22.
За свако оштећење или квар на водомеру, корисник подноси пријаву испоручиоцу воде, који је
дужан да предузме мере отклањања квара одмах по добијању пријаве, а да квар откони најкасније 6
часова од часа подношења пријаве.
Трошкове поправке на прикључном воду испред водомера изводи испоручилац воде о сопственом
трошку.
За извођење радова из става 2. овог члана није потребно сагласност корисника али је испоручилац
дужан да о томе обавести корисника.
Уочени квар или оштећење на јавном водоводу, прикључку или водомеру корисник воде је дужан да
одмах пријави испоручиоцу воде.
Испоручилац је дужан у року од 24 часа, рачунајући од часа пријема пријаве да предузме све мере
за отклањање квара или оштећења насталих на јавном водоводу и у року од 48 часа да отклони квар или
оштећење.
Уколико испоручилац воде није у могућности да у року од 48 часа отклони квар или оштећење,
обавезан је да непрекидно врши отклањање квара до успостављања редовног снабдевања водом.
Приликом измештања прикључка испоручилац воде ће извести радове на терет корисника који
захтева измену постојећег стања, или уколико је то неопходно ради исправног функционисања јавног
водовода.
Члан 23.
Ради обезбеђења услова за редовно одржавање и коришћење јавног водовода испоручилац воде има
право и обавезу да предузима све потребне мере за заштиту јавног водовода приликом његовог
коришћења и одржавања, укључујући и право преласка преко туђе непокретности.
Право преласка преко туђе непокретности и услове обављања радова из претходног става утврђује
решењем Одељење.
Члан 24.
Извођач радова на подземним инсталацијама које су положене поред, изнад или испод инсталација
јавног водовода, као и извођач осталих радова у близини јавног водовода, дужан је да предузме све
потребне мере у циљу обезбеђења и заштите водоводних инсталација од оштећења или квара.
Извођач радова из става 1. овог члана, дужан је најкасније 15 дана пре почетка извођења радова
известити испоручиоца воде о начину извођења радова и о мерама које ће предузети у циљу заштите
инсталација јавног водовода.
Ако испоручилац воде сматра да због начина извођења радова или због непотпуних заштитних мера
прети опасност од оштећења или квара на инсталацијама јавног водовода, обратиће се Одељењу ради
доношења решења, којим ће се извођачу радова наложити да предузме потребне мере заштите за
обезбеђење инсталација јавног водовода.
У случају да извођач радова оштети јавни водовод дужан је да одмах обавести испоручиоца воде и
изврши поправку оштећене инсталације о свом трошку, или да испоручилац воде изврши поправку на
терет извођача радова који је проузроковао оштећење.
Члан 25.
На површинама испод којих су положене инсталације јавног водовода забрањено је држати отпадни
материјали, нарочито органског порекла или смеће, испуштати отпадне воде, нити се смеју закопавати
лешеви угинулих животиња.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА
Члан 26.
Ради снабдевања потрошача довољним количинама хигијенски исправне воде, испоручилац је у
обавези да:
•
редовно одржава у исправном стању све објекте за водоснабдевање (јавни водовод, јавне чеме);
•
планира и пројектује проширење капацитета;
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изводи радове на водоводним прикључцима и одржава водоводне прикључке од споја са уличном цеви
до вентила иза водомера;
контролише хигијенску исправност воде;
обезбеђује испоруку воде за друге потребе (технолошка вода) уколико за то постоје могућности;
решава о приговорима корисника услуга у року од 15 дана од пријема приговора у писаној форми;
доноси одлуке о категоризацији потрошача воде и о рационалној потрошњи воде;
даје сагласност и услове инвеститору о могућностима за прикључење на водоводну мрежу, у року од
15 дана од пријема захтева;
гради и реконструише објекте за водоснабдевање;
ажурира планове водоводне мреже и води евиденцију подземних инсталација;
после сваке реконструкције или поправке на водоводној мрежи односно пуштања у рад нове
водоводне мреже изврши дезинфекцију и испирање мреже;
по службеној дужности или на захтев потрошача утврђује неисправност водомера и предузима
одговарајуће мере за замену исправним;
црпи воду, изграђује водозахвате и резервоаре, објекте и хидропостројења за црпљење,
кондиционирање и дистрибуцију воде, као и мреже јавног водовода;
трајно чува комплетну техничку документацију;
одржава јавни водовод у исправном стању;
примењује техничке услове и техничка правила за прикључење кућних инсталација прописане овом
Одлуком и посебним прописима;
врши прикључење кућних водоводних инсталација на јавни водовод ако су
испуњени сви услови у складу са овом одлуком и посебним прописима;
врши редовне и ванредне контроле водомера;
очитава водомере према распореду који утврди својим актом ;
о очитавању водомера обавести кориснике воде путем средстава јавног информисања;
обезбеђује испоруке воде за заједничке потребе;
одржава јавне бунаре и чесме постављане на јавној површини које су прикључене на јавни водовод а
поверене му на коришћење;
јавну површину коју користи при извођењу радова на јавном водоводу или његовом делу, по
завршетку тих радова доведе у првобитно стање о свом трошку;
о планираним радовима на одржавању јавног водовода и водоводног прикључка, унапред обавести
кориснике воде са тог прикључка и орган општинске управе надлежан за комуналне послове у случају
поремећаја у испоруци водом, осим у случају хитних и неодложних радова;
да се стара о повећању капацитета јавног водовода у складу са плановима просторног развоја и
изградње општине Србобран и
врши и друге послове у вези снабдевања водом.
Члан 27.
Испоручилац воде привремено ће обуставити испоруку воде потрошачима у следећим случајевима:
ако потрошач воду из јавне водоводне мреже користи ненаменски, преко дозвољеног обима или
другог прописаног услова;
ако потрошач користи воду самовласно, без прописаног начина прикључења на јавну водоводну
мрежу;
ако је као потрошач код испоручиоца евидентиран субјекат који је умро, односно који више није
власник објекта прикљученог на јавну водоводну мрежу;
ако је објекат који је прикључен на јавну водоводну мрежу напуштен или необезбеђен тако да
омогућава неконтролисано коришћење воде;
ако потрошач не плаћа рачуне за испоручену воду у прописаним роковима тј ако корисник воде не
плати два узастопна месечна рачуна;
ако потрошач преузимање воде из јавне водоводне мреже врши преко објеката, уређаја и
инсталација које не испуњавају услове у погледу техничке исправности, санитарне заштите, заштите
животне средине и друге прописане услове;
ако је стање унутрашњих водоводних инсталација такво да угрожава хигијенску исправност воде у
јавној водоводној мрежи;
ако потрошач воду из јавне водоводне мреже користи преко унутрашњих водоводних инсталација
суседне зграде, односно друге непокретности, без сагласности испоручиоца;
ако је забрањено коришћење унутрашњих канализационих уређаја;
ако се септичка јама користи на начин који угрожава хигијенску исправност воде, стабилност
суседних објеката и саобраћајница;
отказом потрошње воде од стране корисника;
ако је шахт водомера загађен, неприступачан, а потрошач није отклонио недостатак ни после
писмене опомене;
у случају да се на водоводном прикључку појављује опасан напон додира, па се на тај начин
угрожава живот људи;
у случају да потрошач не омогући замену водомера, очитавање односно утврђивање утрошених
количина воде корисник воде не омогући очитавање водомера у три узастопна изласка овлашћеног
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лица, демонтира свој водомер, а воду и даље користи и након писмене опомене од стране
испоручиоца;
15. настане већи квар или сметња на кућној водоводној инсталацији;
16. корисник воде преузме било какве радње на водомеру и прикључку за које није овлашћен;
17. се због квара на прикључку или кућној водоводној инсталацији доводи у опасност живот и здравље
људи, безбедност објеката и околине;
18. у случају да коришћењем воде долази до изливања септичких јама а што угрожава здравље људи и
јавне површине. и
19. на основу налога Комуналне инспекције.
У случају привремене обуставе испоруке воде, у смислу става 1. 3. овог члана корисник сноси
стварне трошкове искључења и поновног прикључења на водоводну мрежу.
О привременој обустави испоруке воде потрошач се обавештава писаним путем - опоменом, три дана
пре привременог обустављања испоруке воде.
Привремена обустава испоруке воде траје до отклањања узрока, о чему је корисник дужан да
писаним путем обавести испоручиоца.
Члан 28.
Довод воде остаје затворен све док се не отклоне узроци због којих је дошло до искључења.
Након отклањања узрока због којих дошло до искључења, испоручилац воде је обавезан да изврши
поновно прикључење корисника одмах, а најдуже у року од 3 дана од отклањања узрока искључења,
измирења свих насталих трошкова и подношења захтева за поновно укључење .
Члан 29.
Трошкове искључења и поновног прикључења и друге трошкове до којих долази у случајевима
предвиђених у члану 27. ове Одлуке сноси корисник.
Члан 30.
Испоручилац издаје услове за изградњу, реконструкцију и извођење других радова на објектима
који се граде на подручју где пролази мрежа јавног водовода. Описани услови су саставни део
локацијских услова који се издају на захтев инвеститора за потребе градње а издају се на захтев органа
који је овлашћен за издавање локацијских услова.
У предметима у којима се не издаје грађевинска дозвола већ се доноси решење којим се одобрава
извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи (реконструкција, адаптација и остало)
инвеститор је у обавези да пре почетка радова прибави од испоручиоца услове и сагласност за извођење
радова. У случају да таква сагласност није прибављена, надлежне инспекцијске службе, по пријави
испоручиоца обуставиће извођење радова до прибављања одобрења за извођење грађевинских радова.
Члан 31.
Радове на изградњи, реконструкцији и поправци јавне водоводне мреже изводи испоручилац воде а
извођење ових радова може поверити и другом извођачу.
Испоручилац је у обавези да одржава јавну водоводну мрежу у стању подобном за безбедно и
редовно коришћење воде из исте.
Испоручилац неће извршити прикључење на јавну водоводну мрежу објеката за водоснабдевање
чија изградња је вршена без одобрења, надзора и техничког пријема извршеног од стране испоручиоца
Члан 32.
Испоручилац је овлашћен да неодложно изврши искључење са јавне водоводне мреже и пријави
надлежним органима свако незаконито прикључење, ради покретања поступака за утврђивање
одговорности субјеката која су извршила незаконито прикључење на водоводну мрежу.
Ови субјекти су дужни да испоручиоцу плате накнаду на име стварних трошкова искључења.
IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 33.
Корисник комуналне услуге, односно потрошач воде (правна и физичка лица и предузетници) дужан
је да:
•
одржава кућне инсталације водовода;
•
испоручиоцу плаћа надокнаду за утрошену воду;
•
омогући очитавање водомера;
•
када у оквиру једног грађевинског објекта користи и стамбени и пословни простор, затражи посебан
прикључак за сваки од њих;
•
омогући искључење са водоводне мреже из разлога прописаних овом одлуком;
•
тражи контролу водомера под условима утврђеним овом одлуком;
•
присуствује очитавању и баждарењу водомера;
•
улаже писане приговоре на висину рачуна у року од 8 дана по вршењу увида у рачун, односно од
пријема рачуна;
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у писаној форми откаже коришћење ове врсте комуналне услуге уколико постоје услови за искључење
и ако се тим искључењем не врши поремећај у снабдевању водом других корисника.
•
писаним путем поднесе захтев за прикључење на јавни водовод, уз достављање доказа о постојању
легално изграђеног објекта (за раније изграђене објекте који немају водоводни прикључак).
•
пријави све промене од значаја за испоруку воде, утврђивање количине испоручене воде и наплату
испоручене воде, у року од 5 дана од дана настанка промене
•
се придржава техничких услова утврђеним Правилником о техничким условима за прикључење на
јавни водовод
•
када уочи квар на водоводном прикључку преко ког је прикључен на јавни водовод одмах о томе
обавести испоручиоца воде
•
се стара и одржава о свом трошку водомерни шахт
•
одржава о свом трошку контролни водомер за мерење сопствене потрошње воде и у случају квара
одмах о томе обавести орган управљања зградом и испоручиоца воде
•
корисник воде који има уграђен контролни водомер за мерење сопствене потрошње воде дужан је да
омогући органу управљања зградом и испоручиоцу воде увид у исправност тог водомера.
Корисник има право да буде обавештен о намераваним радовима на одржавању водоводног
прикључка, осим у случају неодложних радова, када се накнадно обавештава, али није неопходна његова
сагласност за извођење ових радова.
Члан 34.
Грађани, предузећа и друга правна лица, стичу право коришћења воде прикључењем на постојећу
мрежу јавног водовода.
Члан 35.
Испорука воде из јавног водовода може се одјавити трајно или привремено.
Трајно се може одјавити само за објекте предвиђене за рушење из којих су станари и други
корисници воде исељени.
Привремено се може одјавити када је објекат привремено престао да се користи.
Испоруку воде одјављује корисник воде даном достављања писане одјаве испоручиоцу воде.
Испоручилац воде у присуству корисника воде врши очитавање и евидентирање стања водомера и
пломбира улазни вентил или демонтира прикључак.
Трошкове одјаве, као и трошкове поновног укључења кућних водоводних инсталација на јавни
водовод сноси корисник воде .
Уколико корисник воде не поступи у складу са ставом 1 овог члана, корисник воде сноси обавезу
измирења месечне накнаде,накнаде за испоручену воду, стварне трошкове и штету до пријаве новог
корисника воде.
Члан 36.
У колективним вишеспратним стамбеним зградама у којима се уграђају уређаји за регулацију
притиска уграђују се заштитни уређаји који спречавају нагло узимање воде из јавног водовода и штите
водомер од хидрауличног удара.
Члан 37.
Затварач иза водомера користи корисник воде.
У случају да је кориснику воде неопходно да употреби затварач испред водомера, о томе обавештава
испоручиоца воде одмах након наведене активности.
•

V ОБРАЧУН И НАПЛАТА ВОДЕ
Члан 38.
Надзорни одбор испоручиоца воде одређује цену воде на коју даје сагласност Општинско веће
Општине Србобран (у даљем тексту: Општинско веће).
Цене комуналних услуга- снабдевање водом за пиће, се одређују на основу следећих начела:
•
примена начела „потрошач плаћа“;
•
примена начела „загађивач плаћа“;
•
довољности цене да покрије пословне расходе;
•
усаглашености цена са начелом приступачности;
•
непостојање разлика у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива
на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге и
•
ако се за различите категорије корисника примењују различити методи обрачуна водиће се рачуна да
цена буде сразмерна трошковима пружања комуналне услуге.
Члан 39.
Корисник воде плаћа накнаду за испоручену воду, која обухвата:
1.
фиксну накнаду, која не зависи од количине испоручене воде и плаћа се на месечном нивоу, у
износу који зависи од категорије корисника воде тј. капацитета прикључка на јавни водовод и
представља трошакове који не зависе од утрошка воде (погонска спремност, периодично баждарење
и замена водомера, одржавање прикључка) и
2.
варијабилну накнаду, у зависности количине испоручене воде у м3.
Фиксна накнада по прикључном месту се наплаћује на месечном нивоу у зависности од капацитета
прикључка и то у новчаном износу у противредности од:
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•
2 м3 за прикључке са водомерима 1/2” и 3/4”
•
5 м3 за прикључке са водомерима 1, 5/4” и 6/4”
•
15 м3 за прикључке са водомерима Ф50 и Ф65
•
30 м3 за прикључке са водомерима Ф80 и Ф100.
Цена за 1м3 испоручене воде се не разликује према категорији корисника (домаћинства, институције
и индустријски потрошачи).
Ради рационализације потрошње воде, утврђује се блок тарифа за све кориснике која се односи на
количину испоручене воде мерена преко једног водомера.
Рационалном потрошњом воде се сматра потрошња до 150л/дан по пријављеном члану домаћинства.
Уколико количина испоручене воде не прелази 20м3 на месечном нивоу, обрачун се врши према
основној цени за 1м3.
Уколико је количина испоручене воде већа од 20м3 на месечном нивоу, обрачунава се цена према
основној тарифи за потрошњу од 20м3, а према блок тарифи за утрошену воду изнад количине од 20м3.
Члан 40.
Овлашћени радници испоручиоца воде утврђују количину испоручене воде очитавањем стања
бројила на водомеру.
Очитавају се само цели м3.
Испоручена количина воде се израчунава као разлика очитаног и претходно очитаног стања бројила
на водомеру.
Водомер мора имати заштитну пломбу надлежне организације за контролу мера.
Члан 41.
Очитавање водомера се врши најмање четири пута годишње, квартално, по распореду који одређује
испоручилац воде.
Испоручилац воде је дужан упознати кориснике воде са распоредом очитавања из става 1. овог
члана путем средстава јавног информисања.
Корисник воде је дужан да омогући испоручиоцу очитавање водомера и има право да присуствује
очитавању.
У месецима када се не врши очитавање потрошње, као и када због пропуста корисника воде читач
водомера није у могућности да изврши редовно очитавање водомера, утрошак воде ће се проценити на
основу просечне потрошње из претходне године а тачан обрачун извршиће се приликом следећег
редовног или ванредног очитавања водомера.

-

-

-

Члан 42.
У случају бесправног прикључења на јавни водовод испоручилац воде има право да обрачуна
утврђену количину испоручене воде на основу максималне пропусности прикључка за период од годину
дана.
Члан 43.
У колективним стамбеним зградама које користе воду путем главног водомера обрачун се врши тако
што се укупна испоручена количина воде подели бројем лица која у тој згради станују, утврђена количина
(изражена у м3 са две децимале) помножи бројем чланова домаћинства.
Корисник воде је у обавези да пријави испоручиоцу воде стварни број чланова домаћинства, као и
сваку трајну измену у погледу броја чланова домаћинства наредног дана од настале промене.
Власници или корисници станова и пословних просторија у колективним стамбеним зградама који
сви имају уграђене контролне водомере плаћају рачуне према количинама измереним на овим водомерима
уколико нема разлике између збира испоручене воде према контролним водомерима и воде испоручене
према главном водомеру.
Уколико стан нема контролни водомер, обрачун се врши према броју чланова домаћинства, када се
од утрошка према главном водомеру одузме збир контролних водомера, а остатак подели укупним бројем
станара из станова који немају контролне водомере.
Ако услед квара или хаварије на инсталацијама после главног водомера настане прекомерна
потрошња воде, за утврђивање стварне потрошње воде служиће главни водомер.
Обрачун се врши на следећи начин:
кориснику воде који има контролни водомер фактурише се утрошак према контролном водомеру;
кориснику воде који нема контролни водомер фактурише се разлика утрошка према главном водомеру и
збиру са контролних водомера, пропорционално броју чланова домаћинства (до 5м3 по члану
домаћинства);
разлика утрошка воде према главном водомеру и збиру са фактурисаних количина воде корисницима који
имају контролни водомер и који немају контроли водомер (тачка 1 и 2 овог става) фактурише се
скупштини станара и
уколико не постоји скупштина станара разлика утрошка воде из претходног става фактурише се свим
корисницима у једнаким износима.
За кориснике воде у колективним стамбеним зградама који немају контролни водомер прекомерном
потрошњом воде сматра се потрошња која прелази количину од 20м3.
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За кориснике воде у колективним стамбеним зградама износ месечне фиксне накнаде обрачунава се
скупштини станара. Уколико не постоји скупштина станара накнада се обрачунава подељена на све
корисанике у једнаким износима.
Корисаници у колективним стамбеним зградама, као и остали корисници који имају уграђене
контролне водомере, могу пренети обавезу текућег одржавања и периодичног баждарења водомера на
испоручиоца воде посебним уговором закљученим између корисника и испоручиоца воде.
Члан 44.
Рачун за утрошену воду испоручилац воде доставља корисницима воде након обрачуна, на основу
очитане или процењене потрошње, у року од 3 дана од дана издавања рачуна.
Корисник воде је дужан да рачун из става 1. овог члана плати у року од 8 дана од дана доставе.
У случају да корисник воде не измири потраживање обрачунава се законска затезна камата.
Члан 45
Корисници воде накнаду за утрошену воду плаћају на наплатном месту испоручиоца воде.
Корисници воде могу вршити плаћање накнаде за утрошену воду и уплатом на текући рачун
испоручиоца воде.
Испоручилац воде је дужан да на наплатним местима јавно истакне ценовник воде.
Члан 46.
На испостављени рачун за утрошену воду корисник воде може испоручиоцу воде уложити писмени
приговор у року од 8 дана од дана пријема рачуна.
Испоручилац воде је дужан да одлучи по приговору корисника у року од 15 дана.
Члан 47.
Корисницима воде који су прикључени и на јавни водовод и канализацију, испоручилац испоставља
један рачун у које је засебно истакнута цена за одвођење и пречишћавање отпадних вода према количини
испоручене воде, уколико корисник воде не поседује мерач упуштених вода у канализациону мрежу.

1.
2.

Члан 48.
Утрошена вода неће се обрачунавати ако се користи:
за гашење пожара из јавног хидранта
за гашење пожара из кућне водоводне инсталације уколико се утрошак воде пријави у року од 3
дана од гашења пожара.

VI КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ
Члан 49.
Под коришћењем воде за заједничке потребе у смислу ове Одлуке подразумева се коришћење воде
за гашење пожара, прања и поливања улица, као и за заливање јавних зелених површина.
Услови и начин коришћења воде за заједничке потребе одређују се уговором закљученим између
испоручиоца воде и корисника воде.
Члан 50.
Воду из јавних хидраната могу користити овлашћене организације уз сагласност испоручиоца воде.
Воду из јавних хидраната не могу користити физичка лица и предузетници.
Ватрогасна јединица има право да за потребе гашења пожара користи воду из свих постојећих
хидраната.
Ватрогасна јединица може за потребе вежби уз сагласност испоручиоца воде користити воду из свих
хидраната која се наплаћује.
Испоручилац воде је дужан да ватрогасној јединици достави план свих хидраната на јавном
водоводу и дужан је да исту обавештава о насталим променама.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Члан 51.
У циљу заштите објеката јавног водовода забрањено је:
држање отпадних материјала, нарочито органског порекла или смећа, испуштање отпадних вода,
закопавање лешева угинулих животиња, на површинама испод којих су положене инсталације јавног
водовода,
изградњом подземних објеката и инсталција поред, испод, изнад јавног водовода или укрштања са
јавним водоводом без придржавања посебних заштитних мера које даје испоручилац воде у циљу
заштите од оштећења или од квара и без претходно прибављене сагласности испоручиоца воде,
неовлашћено укључивање објеката на мрежу јавног водовода,
неовлашћено отварање и затварање затварача – вентила на разводној мрежи јавног водовода,
неовлашћено постављање и замена водомера,
убацивање отпадних и других штетних материја и материјала у уређаје, цевоводе и шахтове јавног
водовода,
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7.

задржавање и паркирање возила на шахтовима водовода и шахтовима против – пожарних
хидраната.
VII НАДЗОР
Члан 52.
Оделење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе
Србобран путем комуналног инспектора и Службе заштите и надзора врше послове надзора над
спровођењем одредаба ове Одлуке.

Члан 53.
Надзор над придржавањем и спровођењем одредаба ове Одлуке врше надлежни инспекцијски орган
- комунални иснпектор и Служба заштите и надзорара у складу са законом и другим прописима.
Члан 54.
Комунални иснпектор врши самостално и без посебног овлашћења послове непосредног надзора,
доноси решење и предузима друге мере предвиђене овом Одлуком, законом, прописима донтеим на основу
Закона.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај испоручилац
1.
ако корисницима воде не испоручи најнужније количине воде у случају кад прекид у снабдевању
водом траје дуже од 24 часа (члан 8. став 3.);
2.
ако у случају смањене производње воде, услед више силе, снабдевање корисника водом не врши у
складу са одредбом чл.9;
3.
ако се не извршава одредба члана 26.;
4.
ако на захтев инвеститора не постави водоводни прикључак и угради водомер у року из члана 13. ст.
5.;
5.
ако изда одобрење за спајање са уличном водоводном мрежом супротно одредби члана 18. ст. 2;
6.
ако изда одобрење за спајање са уличном водоводном мрежом противно одредби чл. 21;
7.
ако не утврди исправност рада водомера по службеној дужности или по захтеву власника, корисника
објекта (члан 26. алинеја 12.);
8.
ако не одржава водоводни прикључак у смислу члана 26. алинеја 3;
9.
ако у року из члана 22 став 1, по обавештењу, не предузме мере на отклањању квара на прикључку
и водомеру;
10. ако не искључи унутрашње водоводне инсталације у случајевима из чл. 27 став 1;
11. ако се обрачунавање потрошње воде и издавање рачуна врши на основу показивања водомера који
није одобрила надлежна контрола и на коме нема пломбе као доказ баждарења (чл. 40. ст. 3.).
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара динара казниће се и одговорно лице испоручиоца
за прекршаје из ст. 1. овог члана.
Члан 56.
Новчаном казном од од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се испоручилац:
1.
ако код планираних локалних прекида у снабдевању водом не изда саопштење преко средстава
јавног информисања у року одређеном у члану 10;
2.
ако не води евиденцију водова и подземних објеката (чл. 26. ст. 1. алинеја 10.);
3.
ако не искључи бесправно прикључен објекат на водоводну мрежу (чл. 17. став 5);
4.
ако унапред, односно накнадно, због хитности радова, не обавести корисника воде о намераваним
радовима на одржавању водоводног прикључка (члан 12. ст. 5 и 6.).
5.
ако не изврши поновно прикључење корисника у року утрврђеном овом Одлуком (члан 28 став 2).
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у испоручиоца.
Члан 57.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице:
1.
ако затвори воду или на било који начин омета корисника прикључка у снабдевању водом у смислу
члана. 16 став 1.;
2.
ако склониште за водомер не прилагоди прописаним условима у року одређеном у чл. 15. став 4.;
3.
ако изградњу водомерног склоништа врши противно одредби члана 15. ст. 2. и 3.;
4.
ако затворе вентил затварача иза или испред водомера, противно одредби члана 19. ст. 3.;
5.
ако овлашћеном раднику испоручилоца не омогући очитавање водомера у складу са чл. 40. ст. 4.;
6.
ако воду из јавних хидраната узима без потребног овлашћења испоручилоца (чл.49 и 50.).
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и
физичко лице.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај
из ст. 1. овог члана.
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Члан 58.
Новчаном казном од од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или
друго правно лице:
1. ако самовласно изврши прикључење на водоводну мрежу (чл. 12-13);
2. ако склониште за водомер не одржава тако да је увек суво и чисто и водомер не заштити од н иске
температуре, оштећења и крађе (чл. 18. ст. 4, 5. и 6.);
3. ако поступи противно одредби члана 17. ст. 3 и 4.;
4. ако се не придржава наредбе општинског већа из члана 9 ст. 3.;
5. ако воду са јавне чесме користи противно њеној намени. ( члан 6 став 2).
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће
се и физичко лице.
Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се на лицу места предузетник за
прекршај из ст. 1. овог члана.
Члан 59.
Новчаном казном од од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или
друго правно лице ако изврши неку од радњи које су забрањене чланом 51. ове Одлуке
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара динара за прекршај из ст. 1. овог члана казниће
се и физичко лице.
Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара динара казниће се на лицу места предузетник
за прекршај из ст. 1. овог члана.
IX

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе чланови 11. до 30. Одлуке о обављању
комуналних делатности на подручју општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/97,
4/99, 4/2004, 8/2005, 10/2005, 1/2006 и 2/2013), Одлука о методологији обрачуна цене воде и
канализације број: 827/2009-5 од 29.10.2009 . године на коју је Општинско Веће општине Србобран дало
сагласност Решењем броj: 06-52-16/2009-III („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2009).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-43/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

24.
На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,
број: 119/2012), члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на 24. седници одржаној
26.02.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за
2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015.
годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на седници од 13.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-8/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

25.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени
лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине
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Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), уз прибављено Мишљење
Националног савета мађарске националне мањине Ев.број: MNT-000217/K/2015-O/1567/1 од 12.02.2015.
године, Скупштина општине Србобран на 24. седници одржаној 26.02.2014. 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: 9/2012 и 13/2013).
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Установе за предшколско васпитање и
образовање „Радост“ Србобран, и то:
1.
2.
3.

БАРНА ТИБОР
ПОЉАК ДОРА
ХОДОНИЦКИ КАРОЛИНА

члан
члан
члан

представник оснивача
представник Савета родитеља
представник Савета родитеља

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“
Србобран, и то:
1.
2.
3.

ФУЛАЈТАР СИЛВИ
БЛАЖАЊИК АНИТА
РАДИВОЈЕВИЋ САНДРА

члан
члан
члан

представник оснивача
представник Савета родитеља
представник Савета родитеља

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФУЛАЈТАР СИЛВИ
ЂУРИЋ МИЛКА
РОМОДА ЈАСМИНА
МЕДУРИЋ СЛАЂАНА
БАЧА ИЛДИКО
ТАСЕВСКА ЗОРИЦА
РАФАЈЛОВИЋ ДАРИНКА
БЛАЖАЊИК АНИТА
РАДИВОЈЕВИЋ САНДРА

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
ПУ „Радост“
ПУ „Радост“
ПУ „Радост“
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

II
Мандат новизабраних чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање
„Радост“ Србобран траје до истека мандата чланова именованих Решењем о именовању чланова Управног
одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран („Службени лист општине
Србобран“, број: 9/2012 и 13/2013).
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Србобран“.
Образложење
Чланом 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013) предвиђено је да чланове органа управљања
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, чланом 55. став 3. тачка 5) је
регулисано да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове ако члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава
рад органа управљања (Барна Тибор) или ако наступи неки од услова из члана 54. став 11. овог закона,
односно коме је престао основ за чланство (Пољак Дора и Ходоницки Каролина).
У складу са овим овлашћени предлагачи су предложили да се уместо члана Управног одбора који је
неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућавао рад органа управљања именује
Фулајтар Силви, а да се уместо чланова Управног одбора коијима је престао основ за чланство у овом
органу управљања именују Блажањик Анита и Радивојевић Сандра.
Мандат новоименованих чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и
образовање „Радост“ Србобран траје до истека мандата чланова именованих Решењем о именовању
чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
(„Службени лист општине Србобран“, број: 9/2012 и 13/2013).
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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
Број: 60-4/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

26.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 40. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина
општине Србобран на 24. седници одржаној 26.02.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ СРБОБРАН
I
МЕЊА СЕ тачка I Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“
Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 7/2012).
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран БАБИЋ
ЈОСИПА.
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран ДРАГИЋЕВИЋ
ХАЛИЛА, као представник Савета родитеља.
Измењена тачка I Решења о именовању чланова Школског годбора Основне школе „Вук Караџић“
Србобран гласи:
„За чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран именују се, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Станић Миломир
Сајчић Далибор
Којић Душанка
Лазић Александра
Миковић Јадранка
Гверо Лазо
Томовић Снежана
Драгићевић Халила
Шмит Драгана

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Наставн. већа
Наставн. већа
Наставн. већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

II
Мандат новизабраног члана Школског Основне школе „Вук Караџић“ Србобран траје до истека
мандата чланова именованих Решењем о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 7/2012).
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Србобран“.
Образложење

„Службеном листу Општине

Чланом 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013) предвиђено је да чланове органа управљања
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, чланом 55. став 3. тачка 4) је
регулисано да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања због
престанка основа по којем је именован у орган управљања (досадашњем члану Школског одбора Бабић
Јосипи је са крајем школске 2013/2014. године дете престало да похађа наставу у овој школи).
У складу са овим овлашћени предлагач је предложио да се уместо члана Школског одбора Бабић
Јосипе именује Драгићевић Халила из Србобрана.
Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран траје до
истека мандата чланова именованих Решењем о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 7/2012).
Сходно напред изнетом донето је Решење као у диспозитиву.
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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
Број: 610-1/2015-I
Дана: 26.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

27.
На основу члана 2. става 1. тачке 15. и члана 35. Одлуке о Oпштинском већу („Службени лист Општине
Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. става 2. Пословника Oпштинског већа („Службени лист Општине
Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће општине Србобран, на 47. седници одржаној дана 18.02.2015.
године донело је
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ - ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА
ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови за добијање налепнице-знака за означавање возила инвалидног
лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом.
Члан 2.
Налепницу-знак за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са
инвалидитетом, могу добити:
- инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом,
- лица са мишићном дистрофијом,
- лица оболела од параплегије или квадриплегије,
- лица оболела од церебралне парализе,
- корисници инвалидских колица,
- лица које имају оштећење вида најмање 90%,
- ратни и мирнодопски војни инвалиди,
- цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности,
- лица са сметњама у развоју и аутизмом,
- лица са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 80%,
- лица са обољењем бубрега које захтевају трајну дијализу.
Члан 3.
Лице које жели да оствари право за добијање налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица
мора поднети Општинској управи Србобран - Одељењу за јавне службе, управу и заједничке послове (у
даљем тексту: Одељење), захтев за издавање налепнице - знака за означавање возила инвалидног лица,
ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, у складу са овим Правилником.
Уз захтев из става 1. ове тачке неопходно је приложити фотокопије следећих доказа:
- потврде о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,
- личне карте особе са инвалидитетом, односно пријаве пребивалишта за малолетно дете,
- саобраћајне дозволе која се води на особу са инвалидитетом или уговора о лизингу,
- возачке дозволе.
Уколико је власник возила родитељ, старатељ или хранитељ лица које остварује право, потребно је
доставити фотокопије следећих доказа:
•
потврде о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,
•
саобраћајнe дозволe или уговорa о лизингу,
•
личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решење Центра за социјални рад о стављању под
старатељство, односно решење о хранитељству,
•
изводa из матичне књиге рођених за лице које остварује право, као доказ о сродству са власником возила.
Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право, потребно је и поред горе наведеног
поднети и фотокопије следећих доказа:
•
извод из матичне књиге венчаних.
Лице које оствари право на добијање налепнице - знака за означавање возила дужно је да достави једну
фотографију формата 30x35 мм, фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе.
Члан 4.
Одељење разматра захтеве и ако су испуњени услови прописани овим Правилником издаје налепницу знак за означавање возила ивалидног лица, ради коришћења паркинг места за инвалиде.
Уколико нису испуњени услови за остваривање права на коришћење паркинг места за инвалиде Одељење
обавештава о томе подносиоца захтева писаним путем.
Захтеви за коришћење паркинг карата особа са инвалидитетом могу се подносити током календарске
године.
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Члан 5.
Налепнице - знак за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са
инвалидитетом обезбедиће Општинска управа општине Србобран путем Удружења паркиралишта Србије.

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 580-1/2015-III
Дана: 18.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

28.
На основу члана 46. и 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012 и 1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број:
10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 47. седници, одржаној 18.02.2015. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦЈИ ПОСЛОВА У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ број: 807/2014 од 27.09.2014. године.
Саставни део овог Решења чини Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном
предузећу „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ број: 807/2014 од 27.09.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Служебном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-4/2015-III
Дана: 18.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

29.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2014
и 1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и
члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 2/2009), Општинско веће на 23. ванредној седници одржаној 20.02.2015. године донело је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2015.
ГОДИНУ
1. Општинско веће Општине Србобран доноси Локални акциони план за запошљавање у Општини
Србобран за 2015. годину.
2. Саставни део ове Одлуке чини Локални акциони план за запошљавање у Општини Србобран за 2015.
годину.
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-17-3/2015-III
Дана: 25.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ СРБОБРАН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Општина Србобран, фебруар 2015. године
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Листа скраћеница
ЛАПЗ
ЛСЗ
НАПЗ
НСЗ
SWOT

-

-

-

-

= Локални акциони план запошљавања
= Локални савет за запошљавање
= Национални акциони план запошљавања
= Национална служба за запошљавање
= Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (снаге, слабости, шансе, опасности)
I УВОД

Општина Србобран je у протеклом периоду израдила и спровела локални акциони план
запошљавања за 2012., 2013. и 2014 годину. Реализоване су мере дефинисане ЛАПЗ за наведене године
у партнерству општине Србобран,
Аутономне Покрајине Војводине и Националне службе за
запошљавање.
У 2012. години кроз суфинансирање АПВ и општине Србобран, реализоване су мере ангажовања
приправника и јавни радови.
- Кроз меру ангажовања приправника је упослено 3 приправника у Општинској управи Србобран,
на период од годину дана.
- Кроз меру јавних радова ангажовано је 60 радника на 2 месеца (радове је спроводила ЈП
„Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“).
- За реализацију ових мера утрошено је 6.500.000,00 динара, од чега је општина Србобран
издвојила 3.500.000,00 динара, а АПВ 3.000.000,00 динара.
У 2013. години кроз суфинансирање АПВ и општине Србобран реализоване су две мере активне
политике запошљавања и то јавни радови и стручна пракса.
Кроз јавне радове анагажовано је 3 лица на 4 месеца, 4 лица на 5 месеци и 4 лица на 2 месеца. Мера је
реализована у оквиру Центра за социјални рад општине Србобран, „Бисер“ Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама општине Србобран и Удружење рома „8 април“ општине Србобран.
Кроз меру стручне праксе ангажована су 3 лица са високом стручном спремом и једно лице са средњом
стручном спремом у Општинској управи Србобран.
За реализацију мера активне политике запошљавања општина Србобран је обезбедила средстава у износу
од 1.680.000,00 динара, а од АПВ је примљено 1.000.000,00 динара,
У 2014. години кроз суфинансирање АПВ и општине Србобран реализоване су три мере активне
политике запошљавања и то јавни радови, стручна пракса и програми обуке на захтев послодавца.
Кроз јавне радове анагажовано је 6 лица на 6 месеци и 5 лица на 2 месеца. Мера је реализована у
оквиру Центра за социјални рад општине Србобран, Удружења „У корак са светом „ Општина Србобран и
Удружења Рома „8 април“ општине Србобран.
Кроз меру стручне праксе ангажована су 2 лица са високом стручном спремом (у Установи за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран) и 2 лица са средњом стручном спремом (Општој
земљорадничкој задрузи Србобран и Агромаус ДОО Надаљ).
Кроз меру обуке на захтев послодавца средстава су додељена: Метал-х доо Турија и “Шврћа“ доо за
промет роба,
За реализацију мера активне политике запошљавања општина Србобран је обезбедила средстава у износу
од 1.426.000,00 динара, а од АПВ је примљено 1.000.000,00 динара,
Локални акциони план запошљавања за 2015. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни
инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2015. години. Њиме се дефинишу циљеви и
приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се
достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља члан 41. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 i 88/2010). У складу са ов им законом, на
нивоу локалне самоуправе формиран је Локални савет за запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ).
ЛСЗ
преузима
улогу стратешког
актера
који
својим
активностима
промовише
националну
стратегију запошљавања и регионалног развоја, у циљу повећања запослености на локалном нивоу.
Према члану 41. Закона при изради ЛАПЗ-а за 2015. годину узети су у обзир циљеви, приоритети
и смернице Европске стратегије 2020, Националног акционог плана за запошљавање за 2015. годину,
Покрајинског акционог плана за запошљавање, као и Стратегије развоја општине Србобран.
У дефинисање и израду ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, релевантне институције и
актери, како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације
планираних програма и мера остварили резултати са додатном вредношћу.
Решавање проблема у области запошљавања на територији локалне заједнице подразумева
креирање локалне политике запошљавања и програма и мера активне политике запошљавања у складу
са локалним потребама и могућностима.
ЛАПЗ представља израз локалне политике запошљавања и основни је инструмент спровођења
активне политике запошљавања у локалној заједници. Д окумент је локалне самоуправе у којем се
дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања као дела целокупних политичких циљева у
одређеном временском периоду, односно програми и мере који ће се спроводити у локалној средини
ради одржања или повећања запослености и смањења незапослености.
Циљеви израде ЛАПЗ су:
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идентификовање проблема,
препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености,
дизајнирање мера активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и
смањиле разлике у погледу ризика незапослености.
Кључна питања којима се ЛАПЗ бави су:
•
какво је стање на тржишту рада у локалној заједници,
•
шта је утицало на такво стање,
•
какве су перспективе,
•
које су мере на располагању
•
који ће ефекти бити постигнути
Легислативни оквир ЛАПЗ налази у
•
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 i
88/2010)
•
Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 51/09)
•
Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 13/10, 100/11, 91/12,
37/13, 97/13 и 119/14)
•
Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 13/10)
•
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени
гласник РС”, број 36/09 и 32/13)
•
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/07 и 83/14)
•
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014.
годину („Службени гласник РС”, број 104/14)
•
Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. („Службени гласник РС”, број: 37/11)
•
Национални акциони план запошљавања за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 101/14)
ЛСЗ дао је позитивно мишљење на документ и упутио га на усвајање Општинском већу, а у складу
са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број:129/07 и 83/14), к а о и Статутом
Општине Србобран.
•
•
•

Чланови Радне групе за израду Локалног акционог плана:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слободанка Градинац, заменик председника општине Србобран
Здравко Шандин, представник независног синдиката
Зоран Чаленић, Начелник општинске управе Србобран
Бела Пајдл, Национална служба за запошљавање
Ђорђе Џеков, Представник послодаваца
Гордана Ранков, Шеф Одељења за јавне службе, управу и заједничке послове

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
Општина Србобран заузима средишњи део Бачке и простире се на површини од 284 км2.
Географски положај општине је врло повољан.Општина Србобран је подједнако удаљена од три државне
границе
(Румунија, Мађарска и хрватска). Са привредним центрима у околини повезана је
саораћајницама, магистралним и регионалним путевима. Воденим путем тј. Великим бачким каналом,
Србобран је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима. Поред овог водотока кроз нашу
општину протиче и река Криваја. Просторне и саобраћајне везе између насеља у општини такође су
добре, а остварују се преко једне општинске саобраћајнице Србобран-Турија-Надаљ.
Изразито повољан геосаобраћајни положај општине Србобран није искоришћен и представља
потенцијал њеног даљег развоја.
Према попису становништва из 2011. године општина Србобран има 16.317 становника, од којих је
65,63%, српске националности, 20,76% мађарске националности и 13,61% представника осталих
националних заједница.
Приказ становништва општине Србобран по полној и старосној структури по попису из 2011. године
Старосна структура
пол
м
ж
збир

укупн
о

5-9

1014

0-4

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

8009
8308
16317

387

433

483

520

542

577

514

521

552

592

377
764

437
870

414
897

523
1043

515
1057

510
1087

492
1006

479
1000

537
1089

590
1182
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Старосна структура

пол

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

м

658

685

516

323

311

7579
226

80-84
116

85
и
више

пунол.
станов

53

6428

39,6

просечна
старост

ж

611

657

579

429

458

381

215

104

6761

42,6

збир

1269

1342

1095

752

769

607

331

157

13189

41,1

Општа демографска ситуација на подручју општине Србобран је неповољна, присутна је ниска стопа
наталитета и фертилитета, негативан природни прираштај (виши од војвођанског просека) и висок индекс
старења. Према попису из 2011. године 3.711 становника (23%) има преко 60 година док деце и омладине
до 19 година има 3574.
Када је у питању образовна структура становништва у општини Србобран, према попису из 2011.без
школске спреме је евидентирано 414 лица са средњим образовањем 6424 лица и са високим образовањем
559 лица. У погледу комјутерске писмености 42,51% су компјутерски неписмена лица, делимично
познавање рада на рачунару има 15,26% становништва док 42,23% чине лица кој асу се изјаснила да су
компјутерски писмена.
И поред низа компаративних предности, привреда општине је у релативној стагнацији. Друштвена
превирања настала у последњој деценији двадесетог века, упоредо са престанком рада Елана, основног
покретача привреде наше средине, рефлектовала су се на живот свих грађана општине. Значајан број
незапослених и ниска примања радника утицала су на пад животног стандарда. Међутим, стварају се
предуслови за унапређење стања у овој области.
Ослањајући се на расположиве ресурсе и крећући се у домену расположивих законских
регулатива, локална управа предузима стимулативне мере за унапређење живота грађана. Узимајући у
обзир богату пољопривредну традицију и чињеницу да је изразито пољопривредна општина, стратешко је
опредељење креирање стабилне и развојне привредне структуре и формирање агроиндустријског
комплекса који ће бити везан првенствено за локално сировинско залеђе.
Општина Србобран је мултиетничка заједница у којој равноправно живе и раде представници
различитих националних група. Захваљујући свом географском положају, плодном земљишту и богатој
традицији у пољопривредној производњи, богатој историји, мултиетничкој и мултикултурној традицији,
сматрамо да ресурси наше општине у значајној мери превазилазе њена ограничења, те да у нашој
средини живе грађани спремни и способни да помогну и учине своју средину лепшом, богатијом и
пријатнијом за живот.
III АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Као основа за опис и анализу стања привреде у општини Србобран коришћени су подаци
Републичког завода за статистику, подаци Одељења за привреду општине Србобран, као и резултати рада
радне групе у коју су били укључени представници привредног сектора општине Србобран, локалне
самоуправе, синдиката и Националне службе за запошљавање. Сагледавањем основних индикатора
привредног развоја извршена је анализа привредне развијености општине Србобран.
Према степену развијености општина Србобран припада групи недовољно развијених јединица
локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека.
Структура привреде такође је неповољна, с обзиром на високо учешће пољопривреде (у односу на
учешће индустрије, у поређењу са јужно-бачким округом или са АП Војводином). Општина Србобран нема
развијену индустрију. Форсирани развој индустрије деценијама уназад у суседним општинама (Нови Сад,
Врбас и Бечеј), био је одлучујући фактор да општина Србобран постане претежно аграрно подручје и
сировинска база за погоне околних индустријских центара.
Окосница привредног живота претходних деценија био је пољопривредни гигант Елан и уз њега
везана прехрамбена индустрија, који је запошљавао највећи број радно способног становништва.
Деведесетих година прошлог века Елан почиње да послује са губицима да би на крају, 2009. године,
стечајним поступком потпуно престао са радом. Тренутно у општини послује мали број малих и средњих
предузећа у приватном сектору, који је недовољан да у значајнијој мери апсорбује велики број
незапослених настао престанком рада Елана.
Анализа локалне економске ситуације
Актуелно, индустријска производња је у стагнацији, а базира се на постојећим производним
капацитетима. У оквиру индустрије присутна је прехрамбена индустрија, хемијска, производња
грађевинског материјала и дрвовпрерађивачка производња.
Анализом просторног размештаја привредних капацитета увиђа се концентрација у општинском
центру, док су у насељеним местима Турија и Надаљ заступљене пољопривреда, а потом и услужне
делатности.
Трговина у општини Србобран је релативно добро развијена. С обзиром на високо учешће
пољопривреде у укупној структури привреде, највише се тргује аграрним производима, и то првенствено
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ратарским продуктима. Пласман пољопривредних производа обавља се углавном посредством
земљорадничких задруга. Трговину робом широке потрошње обављају неколико трговинских предузећа
која према укупном броју запослених припадају категорији малих предузећа и самосталне трговинске
радње.
Грађевинарство у општини Србобран одвија се путем пословања приватних грађевинских
предузећа. Такође, постоји знатан број регистрованих самосталних фирми које пружају грађевинске
услуге. Поред пољопривреде, грађевинарство је сектор у структури привреде у коме се годишње
запошљава највећи број сезонски упослених радника.
Иако у општини Србобран постоји богата традиција занатства, број занатских радњи из године у
годину опада, а анализа показује да њихова структура не покрива све потребе становништва.
Анализа структуре и обима угоститељских објекта показује да су највише заступљени
угоститељски објекти који пружају услуге пића, а да недостају угоститељски објекти који пружају услуге
исхране и смештаја.
Општа оцена је да остварени степен привредне развијености општине није на задовољавајућем
нивоу. Структура привреде је неповољна, с обзиром на високо учешће пољопривреде у односу на
индустријску производњу.
Престанком рада или падом обима производње појединих предузећа, дошло је до значајног
повећања броја незапослених у општини. Као посебан ограничавајући фактор, посматрано за
дужи временски период, издвајају се негативни демографски трендови, односно одлив младог и
образованог становништва са једне стране, те старење становништва и погоршавање виталних
карактеристика с друге стране које дугорочно доводи у питање обезбеђивање довољног броја
радно способног и квалификованог становништва.
У жељи да ревитализује производњу и повећа запосленост на територији Општине, локална
самоуправа формирала је и интензивно ради на повећању капацитета ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ЈУЖНОМ
ДЕЛУ која је у рубном подручју грађевинске зоне Србобрана и налази се крај магистралног пута М22 и
бившег регионалног пута Р129, заузима простор од око 90 ха од којих је око 30 ха у јавној својини.
Ова зона је комунално опремљена ( хидрантска мрежа и нове трафостанице).
Саобраћајним решењем обезбеђује се одговарајући приступ свакој парцели, као и могућност
изградње индустријских колосека и развоја неопходних пристанишних садржаја.
Решења осталих инфраструктурних система (вода, електроенергетска и ТТ мрежа, гас) постављена
су тако да побољшавају услове рада постојећих капацитета и пружају све неопходне услове за рад нових
капацитета.
Планом озелењавања обезбеђују се одговарајуће заштите зелене површине, као и површине
намењене побољшању естетских карактеристика простора
На подручју општине Србобран тренутно је регистровано укупно 119 привредних друштава (у
Србобрану 97, у турији 15 и у Надаљу 7). Од тог броја свега 30-так бави се производњом, док остало чини
трговина и различите услге.
Укупна број регистрованих предузетничких радњи на подручју општине износи 528 (у Србобрану
430, у турији 56 и у Надаљу 41). Према делатности, доминирају трговина и услуге.
Стање на тржишту рада
Број становника (попис 2011.)
Радно способно мушко становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2011.
Радно способно женско становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2011.
Пораст или пад становништва 2002. - 2011.
Удео жена у укупном броју запослених (%), 2011. - годишњи просек
Број запослених на 1000 становника, 2011. - годишњи просек
Лица која самостално обављају делатност (2011.) -

16.317
5.677
5.493
1.538
43,5
137
529

Стање запослених по секторима по попису из 2011. године
СЕКТОР
Пољопривреда, шумар. рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање одпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијско делатности и делатност осигурања
Пословање са некретнинама

2011.година
254
268
50
69
72
106
102
10
13
-
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Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и соц.осигура.
Образовање
Здравство и соц.заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Предузетници
Лица запослена код предузетника
УКУПНО

47
2
79
234
155
31
8
529
212
2239

Кретање незапослености у последње ч е т и р и године
Година
2011
2012
2013
2014

Број незапослених
3019
3076
3148
2606

Број незапослених жена
1607
1641
1689
1411

На
основу анализе расположивих података прикупљених из НСЗ и Републичког завода за
статистику, као и на основу података Синдиката закључује се да је ниво запослености у општини Србобран
низак. Од 11 170 радно способна становника са територије општине Србобран по попису из 2011. године у
претходној години на евиденцији НСЗ је било 2606 лица. Стратегијом локалног одрживог развоја општине
Србобран за период 2014 -2020 предвиђене су мере привлачења инвеститора. Планира се понуда
парцелa у индустријској зони у јужном делу (парцеле које су у јавној својини) уз могућност коришћења
повластица предвиђених прописима. Такође, кроз планиране мере у акционом плану за запошљавање
планиране су мере подстицања самозапошљавања.

SWOT анализа нивоа ризика на тржишту рада
S – снаге

1.
а
б
2
а
3
а

4
а
б
5
а
б
6

W – слабости
Развијеност локалне заједнице и стање привреде
неразвијена привредна структура(висок удео
постојање стратегије развоја
а
највеће гране/грана у БДП)
активност савета за запошљавање
б
затварање предузећа
Демографска структура
висок удео младих у радној снази
а
висока просечна старост становништва
Квалификациона структура
писменост становништва
а
висок удео неквалификованих
непоклапање структуре квалификација и потреба
б
привреде
Стање на тржишту рада
висока мобилност радне снаге
а
висока стопа незапослености
спремност за рад незапослених
б
постојање дугорочне незапослености
в
висок удео младих међу незапосленима
Конкурентске локалне заједнице
техничке опремљености и
одсуство привлачења страних директних
постојања одговарајуће
инвестиција
а
инфраструктуре (путна мрежа,
локални саобраћај, водовод и сл.);
изграђене (тзв. слободне) зоне;
б
распарчаности/организованости привредника;
Ниво развијености приватног сектора
а
б
O – шансе

1.
а
б

повећање производње
повећање просечне зараде

а

изградња инфраструктуре
Поједностављење процедуре за
започињање бизниса

2
б

недостатак средстава за инвестирање
неразвијеност локалног тржишта?

Т – опасности
Економска ситуација
а
инфлација
б
прекид ранијих економских односа
Услови пословања
а
висока каматна стопа
недостатак капитала за кредитирање
б
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високи трошкови увођења нове технологије и
виших квалификација
Смањење броја радних места кроз пропадање
г
нових
фирми
Отварање нових радних места
привлачења страних директних
инвестиција и отварања нових
предузећа;
развоја приватног сектора и
отварања нових радних места;
развоја сектора услуга; и
развоја пољопривреде.
Друге потенцијалне опасности
в

3
а
Б
в
г
4

IV ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ
У поступку дефинисања циљева и приоритета посебно је посвећена пажња групама и лицима
који сносе већи ризик од дугорочне незапослености, или је стопа њихове незапослености изнад просека.
На територији јединице локалне самоуправе свакако се појавио низ значајних проблема у вези
са запошљавањем које би требало решавати. Због ограничених ресурса (људи, време, новац,
простор, техника и сл.) није могуће истовремено решавати све проблеме. Из наведених разлога
издвојени су приоритети по важности и хитности.
Уважавајући смернице и препоруке нове Европске стратегије 2020 за раст и развој, и реално стање
на тржишту рада Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања Републике Србије и
одређени приоритети који ће се реализовати у 2015. години. У складу са дефинисаним општим циљевима
кровних докумената ЛАПЗ дефинише следеће циљеве:
1.
2.
3.
4.
5.

повећање запослености,
улагање у људски капитал и
социјалну инклузију
подстицање запошљавања приправника и стручна пракса
јавни радови од интереса за локалну самоуправу

Да би се остварили наведени циљеви одређени су приоритети политике запошљавања у општини
Србобран:
1. отварање нових радних места;
2. подстицање самозапошљавања
V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
У НАПЗ за 2015. наведени су приоритетни програми и мере који ће се реализовати у 2015.
години на националном нивоу, у складу са овим документом и ЛАПЗ садржи програме и мере којима
ће се решавати специфични кључни проблеми локалног тржишта рада.
При опредељивању за програме и мере који ће бити реализовани у наредној години имали смо
у виду шта је НАПЗ предвиђено за суфинансирање средствима из републичког буџета
Предложени сет програма и мера јасно следи специфичне потребе препознате у региону, односно
локалној заједници.
Приоритет бр 1. ПОДСТИЦАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА
Програми, мере, активности:
•

Програм доделе субвенција у циљу самозапошљавања за 5 незапослених.

Приоритет бр. 2. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И СТРУЧНА ПРАКСА
Програми, мере, активности:
•
Стручна пракса за 2 особе једна са високом стручном спремом и једна са средњом стручном
спремом
Приоритет бр. 3. ЈАВНИ РАДОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Програми, мере, активности:
•
4 запослена лица (по четири месеца) на пословима јавних радова од интереса за локалну
самоуправу.
Приоритет бр. 4. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ ОБУКЕ И ОБРАЗОВАЊА
Програми, мере, активности:
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Програми додатне обуке и образовања за 1 лице.

VI ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА ЕФЕКАТА
Начин праћења и оцене ефеката
Како би се могло утврдити да ли планиране активне мере дају очекиване резултате одређено је:
• носилац праћења и мерења биће Комисија именована од стране председника општине Србобран и
ЛСЗ;
• успех ће бити мерен на основу индикатора;
• подаци ће се преузимати од НСЗ и АПР-а.
VII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
За финансирање програма и мера ЛАПЗ биће обезбеђена средства:
• Из буџета Општине Србобран (1.000.000,00 динара );
• Из средстава републичког буџета, преко филијала Националне службе за запошљавање (950.000,00
динара).

Приоритет бр 1. ПОДСТИЦАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА

Планирани извори финансирања
Програми,
мере,
активности

Програм
доделе
субвенција
за
самозапошљ
авање за 5
незапослен
их лица

Очекивани
резултат

Повећан
број
запослених
из
категорије
лица
са
евиденције
НСЗ.

Носиоци
активнос
ти рок

Индикатори

Број и структура лица
запослених уз
једнократну исплату
субвенције у циљу
самозапошљавања.
Број предузетника који
су започели посао уз
помоћ субвенције у циљу
самозапошљавања, а
који још увек раде 6
месеци након истека
уговорне обавезе.

НСЗ
ЛСЗ

и

Средства
из буџета
РС

320.000

Буџет
локалне
заједнице

480.000

Укупно

800.000

Приоритет бр 2. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И СТРУЧНА ПРАКСА

Програми, мере,
активности

Стручна пракса
за 1 особa са
високом
стручном
спремом и једну
особу са
средњом
стручном
спремом

Очекивани
резултат

2 особе
завршиле
програм
стручне обуке

Индикатори

Број положених
стручних
испита

Носиоци
активности
рок

НСЗ и ЛСЗ

Планирани извори финансирања
Средства
из буџета
РС

Буџет
локалне
заједнице

Укупно

252.000

90.000

342.000
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Приоритет бр 3. ЈАВНИ РАДОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Програми, мере,
активности

Очекивани
резултат

Индикатори

4 запослених на
пословима
јавних радова од
интереса за
локалну
самоуправу

4 особа
запослено на
пословима
јавних радова

Повећан број
јавних радова
од интереса
за локалну
самоуправу

Носиоци
активности
рок

НСЗ и ЛСЗ

Планирани извори финансирања
Средства
Буџет
из буџета
локалне
Укупно
РС
заједнице

320.000

320.000

640.000

Приоритет бр 4. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ ОБУКЕ И ОБРАЗОВАЊА

Планирани извори финансирања
Програми, мере,
активности

Очекивани
резултат

Програм додатне
обуке и
образовања за 1
лицe

1 лицe
завршило
програм
додатне обуке
и образовања

Индикатори

Број
запослених
након
додатне
обуке и
образовања

Носиоци
активности
и рок

НСЗ и ЛСЗ

Средства
из
буџета
РС

58.000

Буџет
локалне
заједнице

Укупно

110.000

168.000
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим личним 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
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом
Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о обављању делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода
на територији Општине Србобран
Одлука о обављању комуналне делатности снабдевања водом за пиће
Решење о давању сагласности на Допуне Годишњег програма пословања ЈКП “Градитељ“
Србобран за 2015. годину
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Правилник о утврђивању услова за добијање налепнице – знака за означавање возила
инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у
Јавном предузећу „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за запошљавање у Општини Србобран за
2015. годину
Локални акциони план за запошљавање у Општини Србобран за 2015. годину

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402
Жиро рачун број: 840-144640-89
Адреса: Трг Слободе број 2
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Савков Милорад
www.srbobran.rs
Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши
„Академија Оксфорд“, Јагодина, Кнегиње Милице 21
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