СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
__________________________________________________________________________________
Година XLVIII
_________Србобран, 08.09.2015.
___
_____
__Брoj: 14.
______________________________ _“Излази по потреби“_________________________________
108.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број:
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 40. став 1. 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: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 28.
седници одржаној 08.09.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У НАДАЉУ У УЛИЦИ СВЕТОГ САВЕ БРОЈ 26А

Члан 1.
Општина Србобран приступа отуђењу непокретности у поступку прикупљања писмених понуда.
Отуђује се непокретност из јавне својине и то: једнособан стан број 2 површине 49 м2 који се налази у
приземљу породичне стамбене зграде број 1, која је саграђена на парцели број: 748/2 К.О. Надаљ 1, у улици
Светог Саве број 26А, уписана у листу непокретности број: 104 К.О. Надаљ 1, која је у јавној својини Општине
Србобран у 1/1 дела.
Члан 2.
Тржишна вредност једнособног стана наведеног у члану 1. ове Одлуке је 295.568,00 динара, односно
2.450,00 Евра, што представља и почетну цену у поступку отуђења, на основу процене Општинске управе
Србобран – Одељења за привреду, буџет и финансије – Одсека за утврђивање и наплату изворних јавних
прихода Општине број: 46-4/2015-IV-03 од 18.05.2015. године.
Члан 3.
На основу ове Одлуке председник Општине Србобран објављује оглас за отуђење непокретности путем
прикупљања писмених понуда у складу са чланом 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, број: 24/2012 и 48/2015).
Оглас обавезно треба да садржи одредбу да је потребно положити депозит у износу од 20% од почетне
вредности као и обавезу најповољнијег понуђача да исплати купопродајну цену у року од 15 дана.
Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања огласа.
Члан 4.
Поступак прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из члана 1. ове Одлуке спроводи
Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда која је именована
Решењем Општинског већа број: 06-42-19/2013-III од 28.06.2013. године.
Члан 5.
Након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, на предлог Комисије из члана 4. ове Одлуке,
Општинско веће допноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача која се доставља свим учесницима у
поступку прикупљања писмених понуда.
Члан 6.
По коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине
закључује председник Општине Србобран.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 464-25/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.
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109.
На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број: 129/2007), члана 12. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Служени гласник Републике Србије“, број: 24/2012 и 48/2015), 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: 11/2015 –
пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 28. седници, одржаној 08.09.2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА СРБОБРАН

Члан 1.
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор којим располаже општина Србобран
(„Службеени лист Општине Србобран“, број: 2/2013) мења се тако што се брише члан 4. Одлуке.
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 361-46/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

110.
На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број:
88/2011), члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима (“Службени гласник СР Србије”, број: 20/77, 24/85 и
6/89, “Службени гласник Републике Србије”, број: 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др.закон, 120/2012 Одлука УС и 84/2013 - одлука УС), 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: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине
Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ

Члан 1.
Одлука о уређивању и одржавању гробља и саахрањивању (“Службени лист Општине Србобран”,
број: 10/2013) се мења тако што се у члану 6. став 2. иза речи: “одржавање зеленила” ставља тачка а речи:
“ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран” се бришу.
Члан 2.
У члану 13. Одлуке иза става 6. додаје се став 7. који гласи:
“ За сахрањивање у два нивоа закупљује се једно гробно место”.
Члан 3.
У члану 36. Одлуке у ставу 1. у тачки 21. иза речи: “робе” брише се тачка и ставља зарез а иза
тачке 21. додаје се тачка 22. која гласи:
“22. Монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и др. на патосу гроба,
односно гробнице уколико то није предвиђено нацртом - скицом споменика”.
Члан 4.
У члану 37. Одлуке у ставу 3. у тачки 11. иза речи. “инфраструктуре” брише се тачка и ставља зарез
а иза тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи:
“12. Ако приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и слично одмах обустави радове
и о томе без одлагања обавести ЈКП “Градитељ”.
Члан 5.
У члану 48. Одлуке у ставу 1. у тачки 10. иза речи: “(члан 37. став 3. тачка 11.)” брише се тачка и
ставља зарез а иза тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи:
“ 11. Приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и слично а не обустави одмах
радове и о томе не обавести без одлагања ЈКП “Градитељ”.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-241/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

111.
На основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике
Србије", број: 88/2011), члана 20. тачке 5, 26. и 35. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број: 129/2007), члана 2. став 5. Закона о окупљању грађана ("Службени гласник
Републике Србије", број: 51/91, 53/93, 67/93, “Службени лист СРЈ”, број: 21/2001- Одлука СУС, "Службени
гласник Републике Србије", број: 101/2005 - др. закон), 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: 11/2015 – пречишћен текст),
Скупштина општине Србобран на 28. седници, одржаној дана 08.09.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
Одлука о комуналном реду (“Службени лист Општине Србобран”, број: 12/2014) мења се тако што се
иза члана 5. Одлуке додаје нови члан 5а. који гласи:
„Члан 5а.
За јавна окупљања одређује се површина на Тргу Републике у Србобрану. У Турији се за јавна
окупљања одређује простор у улици Петра Драпшина од зграде Месне заједнице ка улици Светозара
Марковића и у улици Светог Саве од зграде Месне заједнице ка православној цркви. У Надаљу се за јавна
окупљања одређује простор у улици Лазара Ракића од улице Светог Саве ка улици Бранка Радичевића.
Обавезује се сазивач јавног окупљања да исти пријави ЈП ”Дирекцији за урбанизам и изградњу
Општине Србобран” коме се може одобрити организација јавног скупа уколико прихвати да сноси све
трошкове настале ванредним обављањем комуналних услуга и привремене измене режима саобраћаја.
Висина кауције коју је сазивач јавног скупа дужан да уплати се утврђује на основу ценовника за
одржавање чистоће јавних површина на који је Општинско веће дало сагласност.
Сазивач је дужан да благовремено, најкасније 10 дана пре дана одржавања јавног скупа, о томе
извести комунално предузеће задужено за одржавање чистоће на јавним површинама.”
Члан 2.
У члану 16. Одлуке на крају иза речи: ”објеката и сл.” додају се речи: “без сагласности ЈП
”Дирекцији за урбанизам и изградњу Општине Србобран”.
Члан 3.
У члану 22. став 2 иза речи: “вежбе” додају се речи: “извођење неопходних радова” , а иза речи:
“приредбе” додају се речи: “или радова”.
Члан 4.
Члан 64. Одлуке се мења и сада гласи :
“У I грађевинској зони од почетка улице Светог Саве улицом Хајдук Вељка до улице Светозара
Марковића, улицом Светозара Марковића до улице Милоша Црњанског, затим улицом Милоша Црњанског до
улице Јована Поповића, затим улицом Јована Поповића до улице Милоша Обилића, улицом Милоша Обилића
до улице Цара Лазара, улицом Цара Лазара до улице Змај Јовине,улицом Змај Јовином до Трга Владике
Николаја Велимировића, од Трга Владике Николаја Велимировића улицом Доситеја Обрадовића до улице
Светог Саве као и све зграде које излазе на поменуте улице није дозвољено држање домаћих животиња сем
кућних љубимаца (нпр. пас, мачка, папагај, канаринац и сл.)”.
Члан 5.
У члану 83 у ставу 1. иза тачке 13. додаје се тачка 14. која гласи:
“14. Организује јавно окупљање грађана а не изврши обавезе наведене у члану 5а. ове Одлуке”
Иза става 3. додаје се став 4. који гласи:
“За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
3.000,00 динара до 75.000,00 динара”
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу oпштине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 355-74/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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112.
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 делатностима („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: 11/2015 – пречишћен текст) Скупштина општине
Србобран, на 28. седници, одржаној дана 08.09.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О OДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА И ОДРЖАВАЊУ ДЕПОНИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са Законом о комуналним делатностима, уређују и прописују услови и начин
обављања комуналне делатности одржавање чистоће на
јавним површинама у насељима у Општини
Србобран, прикупљање и одношење смећа на територији Општине Србобран као и управљање и одржавање
депоније.
Члан 2.
Послове из члана 1. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће „Градитељ“ (у даљем тексту овлашћено предузеће).
II ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 3.
Под одржавањем чистоће на јавним површинама подразумева се чишћење и прање улица, тргова
паркиралишта и других јавних површина, уклањање отпада из посуда за смеће на јавним површинама.
Програмом одржавања чистоће на јавним површинама (у даљем тексту: јавне хигијене) који усваја
Надзорни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ утврђују се површине које се
чисте и одржавају у свим насељеним местима на терииторији Општине Србобран. Овај Програм се доноси до
15. новембра за наредну годину уз сагласност Општинског већа.
Одржавање чистоће јавних површина, које нису обухваћене Програмом јавне хигијене, је утврђено
Одлуком о комуналном реду.
Члан 4.
Програм из члана 3 став 2 . ове Одлуке садржи:
•
јавне површине одређене за одржавање чистоће;
•
време и начин одржавања чистоће;
•
број и врсту посуда за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини и динамику њиховог
пражњења;
•
висину накнаде за обављање послова сакупљања и одвожења отпада као и одржавање чистоће на јавним
површинама.
Члан 5.
На јавним површинама овлашћено предузеће поставља довољан број корпи за отпатке у складу са
Програмом јавне хигијене.
Смеће са јавних површина се прикупља у посуде за смеће које поставља овлашћено предузеће које је
дужно да их редовно празни и чисти простор око њих.
Посуде за сакупљање смећа морају имати поклопце и бити тако подешене и постављене да се могу
лако празнити прати и одржавати.
Место на којима се постављају посуде за сакупљање смећа и корпе за отпатке где то није одређено
урбанистичким актима на основу урбанистичко техничких услова, одређује јавно комунално предузеће уз
сагласност Дирекције.
Члан 6.
Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање чистоће на јавним површинама за изношење и
депоновање смећа.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се на почетку сваке године на основу уговора који закључује
Дирекција са овлашћеним предузећем, а на основу Програма јавне хигијене.
Средства за одржавање чистоће на јавним површинама обезбеђују се према Програму јавне хигијене
из буџета Општине Србобран.
III САКУПЉАЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
Члан 7.
Корисници услуга сакупљања смећа, вештачких и других отпадака из стамбених, пословних и других
објеката, (осим индустријског отпада и опасних материја), њиховог одвожења, третмана и безбедног
одлагања, у смислу ове одлуке су сопственици станова и породичних стамбених зграда или њихови закупци
односно носиоци права располагања, власници, закупци и корисници пословних зграда и просторија.
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Члан 8.
Овлашћено предузеће је дужно да кућно смеће односи према Програму изношење кућног смећа, а
корисник је дужан да посуду за кућно смеће изнесе на место које је приступачно за приступ возила за
сакупљање истог.
Овлашћено предузеће је дужно да прикупља и односи смеће према Програму за изношење смећа који
садржи нарочито: време, врсту посуда и начин изношења кућног смећа.
Овлашћено предузеће је дужно да упозна кориснике путем средстава јавног информисања са
Програмом изношења смећа.
Овлашћено предузеће може на основу посебно закљученог уговора са субјектима који имају пословно
седиште на удаљености до 5 км од насеља износити смеће повремено - по позиву и у складу са тим и вршити
обрачун услуге.
Члан 9.
Кућним смећем се сматрају сви чврсти отпаци који настају у породичним стамбеним зградама,
становима и заједничким просторијама стамбених и пословних згрда, а које се по својој величини могу
одлагати у посуде за кућно смеће, као и сагорели материјал, пепео.
Кућним отпадом се сматрају сви кабасти отпаци који настају у становима, заједничким просторијама
стамбених и пословних зграда и просторија, а који се по својој величини, количини и саставу не сматрају
кућним смећем, а нарочито дотрајали апарати из домаћинства, намештај, делови санитарних уређаја, отпаци
грађевинског материјала, шут, шљака, угљена прашина, баштенски отпаци и друго. (отпад веће запремине од
1,1 м3)
Запаљиве штетне материје и течности које се не сматрају отпадом забрањено је одлагати на депонију.
Одношење кућног отпада овлашћено предузеће врши периодично најмање 4 пута годишње и исто се
објављује у средствима јавног информисања.
Кућни отпад Јавно предузеће одвози према годишњем програму и плану. О програму одлучује
Надзорни орган овлашћеног предузећа.
Лишће, траву и гране Јавно предузеће одвози према годишњем програму и плану, о чему се
корисници услуга обавештавају путем средстава јавног информисања.
Члан 10.
Смеће се у дане када се врши одношење смећа, до одношења, држи у посудама за смеће и ПВЦ
врећама и то на удаљености од 1 м од коловоза.
Корисници услуга који живе у становима вишестамбених зграда дужни су да прибаве контејнере за
смеће минималне запремине 1,1м3 за највише 8 станова.
Сви корисници услуга изношења смећа (власници, корисници и закупци стамбеног и пословног
простора) су дужни да прибаве посуде за смеће у року који одреди својом Одлуком Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа "Градитељ", од Јавног комуналног предузећа или од другог добављача с тим да посуде
морају својим изгледом и запремином бити у складу са Одлуком Надзорног одбора овлашћеног предузећа.
Корисници услуга изношења смећа који посуде прибаве од Јавног комуналног предузећа ће накнаду за
прибављање плаћати у једнаким месечним ратама чији ће број и висину утврдити својом Одлуком Надзорни
одбор овлашћеног предузећа уз сагласност Општинског већа. Месечне рате ће се, у том случају, достављати и
наплаћивати уз обрачун накнаде за пружање услуга изношења смећа. Корисници услуга изношења смећа су
дужни у року који одреди овлашћено предузеће да преузму поменуте посуде. У случају уништавања или
нестанка посуде за смеће корисник услуга изношења смећа је дужан да прибави другу. Радници ЈКП
"Градитељ" су дужни да се према посудама за смеће, приликом пражњења, односе са пажњом како не би
дошло до њиховог оштећења.
За новоизграђене објекте као и код постављања привремених објеката, набавку типизираних посуда
за одлагање смећа врши инвеститор.
Члан 11.
Корисници комуналне услуге изношења смећа у стамбеним зградама су дужни да обезбеде да простор
кроз који се пролази до места на коме се налази посуда за смеће као и да само место буде приступачно,
отворено и осветљено.
Корисници комуналне услуге изношења смећа су дужни да обезбеде простор за канту односно
контејнер у оквиру своје парцеле, а корисници у стамбеним зградама поред наведеног дужни су и да
обезбеде простор кроз који се пролази до места на коме се налази посуда за смеће као и да само место буду
приступачно за специјално возило или да контејнер односно канту извлаче на начин како је то утврђено у
члану 10. став 1. ове Одлуке.
Члан 12
Изузетно, контејнери за депоновање смећа се могу постављати и на јавну површину и то на локацији
коју одреди Комисија именована од стране Општинског већа а коју чине представници Јавног комуналног
предузећа „Градитељ“, Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ и
комунални инспектор. Локација се одређује на захтев Скупштине станара када за то постоје оправдани
разлози које процењује наведена Комисија.
Локацију тј. места за постављање контејнера за депоновање смећа на јавној површини уређује Јавно
комунално предузеће „Градитељ“ према условима које утврђује ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу
Општине Србобран“ водећи рачуна о постојећим подземним инсталацијама (а све у складу са одредбама
Закона о планирању и изградњи).
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Члан 13
Сви власници и корисници пословног простора (предузећа, радње и други) дужни су да са јавним
комуналним предузећем као овлашћеним предузећем, закључе уговор о пружању комуналне услуге изношења
и депоновања смећа.
Члан 14.
При изношењу смећа овлашћено предузеће је дужно да води рачуна да се смеће не расипа, не подиже
прашина и не ствара бука, не прљају и не оштећују посуде за смеће, просторије и површине на којима се
налазе посуде за смеће или кроз које се смеће износи, да се расуто смеће одмах покупи и уклони, а након
пражњења посуду врати на своје место.
Члан 15.
У типске посуде за смеће и посебне пластичне вреће забрањено је одлагати: грађевински материјал,
кабасте отпатке, талоге из канализационих цеви, жар и врућ пепео, опасне материје, угинуле животиње,
перје и коже, фекалије, течне лако запаљиве, експлозивне материје, гране, лишће и траву и остале материје
које се у смислу члана 9. ове Одлуке не сматрају кућним смећем.
Забрањено је вадити и расипати смеће из посуда и врећа за смеће.
Члан 16.
Кабасто кућно смеће, отпадни грађевински материјал, отпад из котларница и сличан комунални отпад
који се не сматра кућним смећем у смислу члана 9. ове Одлуке могу одвозити корисници услуга са
одговарајућим транспортним возилима на депонију, под условом да плате овлашћеном предузећу цену
депоновања и санирања отпада.
Члан 17.
Забрањено је депоновати смеће на изграђеним и неизграђеним грађевинским парцелама (дворишта,
баште и сл.) у стамбеним, пословним и другим објектима ван посуда за смеће.
Забрањено је палити кућно смеће на изграђеним и неизграђеним грађевинским парцелама (дворишта,
баште и сл.).
IV СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА
Члан 18.
На територији општине врши се сепарација отпада у складу са планом и програмом.
План и програм из става 1. овог члана доноси овлашћено предузеће у складу са локалним планом
управљања отпадом.
Корисници услуга су дужни вршити сепарацију отпада приликом сакупљања и одлагања смећа у
посуде за смеће које имају посебне ознаке, и које поставља овлашћено предузеће.
Члан 19.
Под сепарацијом отпада подразумева се сакупљање и одвајање отпада по врсти и одлагање у посебне
посуде.
Сепарација отпада се врши као примарна и секундарна.
Под примарном сепарацијом отпада подразумева се одвајање отпада непосредно на месту његовог
настајања, односно сакупљања.
Под секундарном сепарацијом отпада подразумева се одвајање отпада по врстама на депонијама.
Секундарну сепарацију врши овлашћено предузеће.
V ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ
Члан 20.
Депонија у смислу ове Одлуке је санитарно технички уређен простор за контролисано одлагање
отпада, а која се гради на простору утврђеном урбанистичким планом, у складу са условима утврђеним
посебним законом и подзаконским актима.
Члан 21.
Одржавање депонија је опремање депонија за безбедно одлагање, обраду, неутралисање и
уништавање комуналног отпада, као и селекција и прерада секундарних сировина из отпада на депонијама.
Члан 22
Одлагање отпада на депонију врши Јавно предузеће.
Изузетно одлагање отпада на депонију може да врши и корисник услуга, уз накнаду, и уз одобрење
Јавног предузећа.
Корисник услуга је дужан да отпад допреми на депонију у радно време депоније и да отпад одлаже на
место које одреди Јавно предузеће.
Члан 23.
Управљање и одржавање депоније у Општини Србобран поверава се Јавном комуналном предузеђу
“Градитељ” као овлашћеном предузећу.
Члан 24.
Депонија мора бити ограђена, на улазу се поставља табла са подацима о Јавном предузећу које
одлаже отпад на депонију, радно време, забрањене врсте отпада и друге значајне информације за коришћење
депоније.
Радно време депоније утврђује Надзорни орган јавног предузећа уз сагласност Општинског Већа.
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Члан 25.
У циљу заштите и одржавања депоније забрањен је улаз у депонију неовлашћеним лицима, одлагање
отпада који не представља комунални отпад у смислу ове Одлуке, одлагање отпада изван депоније и ван
радног времена које утврђује Јавно предузеће, вађење, раскопавање, паљење
и одношење смећа са
депоније.
Члан 26.
На депонији се контролом истоварене количине и врсте отпада, количина и квалитета оцедних вода из
дренажних уређаја, квалитета подземних вода и системском контролом присуства глодара, утврђују опасност
од загађивања животне средине и предузимају одговарајуће мере заштите (спречавање пријема отпада који
има својство опасних материјала, отклањање недостатака на дренажним уређајима, дератизација и др.).
Ради контроле квалитета подземних вода на депонији се постављају најмање три пијезометра, по један
са сваке стране и један низводно од депоније, при чему се узимају узорци два пута годишње.
Члан 27.
Јавно комунално предузеће је дужно да у радно време депоније обезбеди службу за контролу и
усмеравање одлагања отпада, као и да путем средстава јавног информисања обавести грађане о радном
врмену
Јавно комунално предузеће је дужно да обезбеди стално дежурство чуварске службе.
Члан 28.
Јавно комунално предузеће сноси потпуну одговорност у случају непридржавања одредаба ове Одлуке
које се односе на одржавање и обезбеђење деопоније.
VI

НАЧИН ОБРАЗОВАЊА ЦЕНА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 29.
Цену за изношење и депоновање кућног смећа и кућних отпадака плаћају корисници услуга.
Средства за куповину и одржавање посуда за смеће обезбеђују корисници услуга.
Цену за изношење и депоновање кућног смећа и кућног отпада утврђује својом Одлуком Надзорни
одбор овлашћеног предузећа уз сагласност Општинског већа.
Цену за одржавање чистоће на јавним површинама утврђује својом Одлуком Надзорни одбор
овлашћеног предузећа уз сагласност Општинског већа.
Члан 30.
Цена за изношење смећа се утврђује по м2 пословног простора, стамбеног простора, или по броју
чланова породичног домаћинства власника индивидуалне стамбене зграде, односно стана. Овлашћено
предузеће има право да наплати накнаду за одржавање чистоће и депоновање смећа и када корисник
онемогући извршење услуга.
Овлашћено предузеће нема право да наплати цену из става 1. овог члана у случају кад изношење и
депоновање није извршено због тога што је објекат био ненастањен или није био коришћен више од месец
дана, а о томе је јавно комунално предузеће било на време обавештено.
Корисник услуга - власник индивидуалне стамбене зграде дужан је да путем давања писмене изјаве о
броју чланова домаћинства овлашћеном предузећу благовремено (пре обрачуна услуга односно пре
испостављања рачуна) пријави односно одјави чланове породичног домаћинства у коме живи, како би
обрачунска служба овлашћеног предузећа могла да кориснику обрачуна услугу и испостави рачун према
стварном броју чланова домаћинства.
VII НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
Члан 31.
Овлашћено предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да реализацијом плана и
програма трајно и несметано пружа комуналне услуге.
Овлашћено предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе – Одељења за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине врши и ванредне послове у вези са
обављањем комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 32.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, овлашћено предузеће је дужно без одлагања предузети
мере ради отклањања узрока поремећаја односно прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника услуга.
Мере које је овлашћено предузеће дужно да предуземе у случајевима из става 1.
овог члана су:
•
радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до
прекида у пружању комуналне услуге, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању одржавања
чистоће;
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хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање одржавања чистоће, као и заштита комуналних
објеката и уређаја од даљих кварова или хаварија;
•
предузима и друге мере које наложи Одељење за урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе.
Члан 33.
Овлашћено предузеће је дужно да у случају прекида у обављању послова одржавања чистоће настале
у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и када услед
више силе дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без одлагања обавести Општинско
Веће Општине Србобран.
Када Општинско Веће из претходног става прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму у
пружању услуге одржавања чистоће, дужно је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуге оним корисницима код којих би услед прекида у пружању
услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
2. нареди мере у циљу заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере ради обезбеђивања пружања
услуге;
4. ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
5. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односно поремећај настао из других разлога у
пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.

•

Члан 34.
У случају прекида послова одржавања чистоће услед штрајка, овлашћено предузеће је обавезно да
обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом оснивача.
V НАДЗОР
Члан 35.
Надзор над применом ове одлуке врши одељење Општинске управе Србобран надлежано за комуналне
послове.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке обавља одељење Општинске управе
Србобран надлежано за комуналне послове путем комуналног инспектора.
Члан 36.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има и друга овлашћења и права и дужности
прописана Законом којим се уређују комуналне делатности.
Члан 37.
Поред комуналног инспектора надзор над применом ове одлуке врши и Служба заштите и надзора.
Члан 38.
Уколико
радници Службе заштите и надзора, у обављању комунално-надзорних послова, уоче
повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем комуналног
инспектора који ће обавестити надлежни орган.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно предузеће
ако:
1. не
2. не
3. не
4. не
5. не
6. не
7. не

одвози смеће у складу са Програмом (члан 8.);
одвози кућни отпад у складу са Програмом ( члан 9.);
обавести кориснике услуга о Програму изношења смећа (члан 8. став 3. ове Одлуке);
поступа у складу са чланом 14. ове Одлуке;
одржава чистоћу на јавним површинама у складу са члановима 3. и 5. ове Одлуке;
одржава депонију у складу са одредбама ове Одлуке;
обезбеди извршење мера из члана 32. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном од
2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице или предузетник новчаном казном од
5.000,00 динара до 250.000,00 динара.
Члан 40.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1. не обезбеди да посуде за смеће стоје на приступачним местима за одвожење (члан 11.);
2. не одлаже смеће у типске посуде (члан 10. став 2. и 3.);
3. не изнесе посуде за смеће на за то предвиђено место (члан 10. став 1.);
4. одвози и одлаже отпад на депонију супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
5. поступа противно забрани из члана 15. и 17. ове Одлуке;
6. поступа противно одредбама и забранама из члана 25.ове Одлуке;
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7. не закључи уговор у складу са чланом 13. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 динара до
250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 динара до
75.000,00 динара.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 89. до 101, од 109. до 111. и од 113. до 121.
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).
Члан 42.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-242/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

113.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије»,
број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС,
98/2013-УС и 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број: 135/2004 и 88/2010), члана 40. став 1. 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: 11/2015 –
пречишћен текст), Скупштина општине Србобран, по прибављеном мишљењу Комиасије за планове општине
Србобран број: 06-36/15-IV-01 од 28.04.2015. Године, у истоветном тексту као и Скупштина општине Бечеј
на 28. седници, одржаној дана 08.09.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна граница
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана.
Почетна тачка описа прелиминарне границе обухавта Плана детаљне регулације система за одводњавање
Србобран се налази у катастарској општини Србобран на тромеђи пољских путева, парцеле 12141 и 12166 и
парцеле 7274/6.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу пољског пута, парцела 12166, пресеца пољски
пут, парцела 12167 до границе катастарских општина Србобран и Радичевић (општина Бечеј), мења правац ка
североистоку и прати границу катастарских општина Србобран и Радичевић (општина Бечеј) до тромеђе
пољског пута, парцела 12167 (КО Србобран), пољског пута, парцела 2356 (КО Радичевић) и парцеле 1607 (КО
Радичевић).
Од тромеђе граница у правцу југоистока прелази у катастарску општину Радичевић (општина Бечеј) и
прати јужну међу пољског пута, парцела 2356 до тромеђе пољског пута и парцела 1623/1 и 1623/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати западну међу парцеле 1623/1 до тромеђе
пољских путева, парцеле 2358 и 2359 и парцеле 1629, мења правац ка југозападу, пресеца пољски пут,
парцела 2358 и источном међом пољског пута, парцела 2360 долази до тромеђе пољског пута, парцела 2360,
канала, парцела 2346 и парцеле 1685.
Од тромеђе граница у правцу југозапада прати источну међу канала, пресеца државни пут Iб реда
бр.15/М-3, парцела 2376, пресеца га и долази до тромеђе држаног пута и парцела 2275 и 2276, мења правац
ка западу и пратећи јужну међу државног пута долази до четворомеђе државног пута, парцеле 2376 (КО
Радичевић) и 12073 (КО Србобран), пољског пута, парцела 2393 (КО Радичевић) и парцеле 10229/5 (КО
Србобран).
Од четворомеђе граница наставља у правцу запада, прелази у катастарску општину Србобран и прати
јужну међу државног пута Iб реда бр.15/М-3, парцела 12073 до тромеђе државног пута, пољског пута,
парцела 12200 и парцеле 10225, скреће ка северу, пресеца државни пут и прати западну међу пољских
путева, парцеле 12197 и 12170 до почетне тачке описа прелиминарног обухавта Плана.
Предметна локација Плана детаљне регулације сиситема за одводњавање се налази у катастарским
општинама Србобран (општина Србобран) и Радичевић (општина Бечеј).
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Укупна површина подручја обухваћеног оквирном, односно прелиминарном границом обухвата Плана
износи око 1127,69 hа, од чега површина подручја на територији Општине Србобран износи 652,50 hа, а
површина подручја на територији Општине Бечеј износи 475,19 hа.
Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Основ за израду Плана представља документација вишег реда, Просторни план Општине Србобран и
Просторни план Општине Бечеј, којима је дата концепција уређења и организације простора према
планираним наменама и функцијама.
Плановима вишег реда простор у обухвату Плана је наменски опредељен за пољопривредно земљиште на
коме је неопходно извршити реконструкцију система за одводњавање.
Изградња хоризонталне цевне дренаже на површинама под системима са каналском мрежом, представља
виши ниво обезбеђености од утицаја штетног дејства сувишних вода, нарочито на равним површинама, које се
карактеришу минималним отицајима површинских вода. У таквим случајевима, упоредо са радовима на
изградњи цевне дренаже, неопходна је доградња, реконструкција и усклађивање каналске мреже са
новонасталим захтевима о одвођењу сувишних вода са парцеле.
Под појмом одржавања система за одводњавање подразумева се комплексна и редовна примена
одређених мера, које омогућавају непрекидно ефикасан рад свих објеката у одвођењу сувишне воде за
одређене сливне површине, ради испуњења прописаних критеријума на успостављању оптималног водног
режима земљишта.
За дефинисање регулације водопривредних објеката и изградњу нових канала, обавезна је израда плана
детаљне регулације.
За израду Плана потребне су подлоге: катастарско – топографски план у размери 1:2500.
Члан 4.
На простору обухвата Плана се планира отворена каналска мрежа оријентационе дужине 6 km, као и
цевна дренажа на површини од око 100 ha.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана су:
•
заштита и унапређење коришћења пољопривредног земљишта у циљу одрживог пољопривредног развоја,
•
заштита пољопривредног земљишта од штетног дејства подземних и поплавних вода, редовним
одржавањем постојећег и доградњом дренажног система,
•
извршити измуљивање и чишћење постојећих канала детаљне каналске мреже;
•
експлоатацију свих водопривредних система организовати и планирати на савременим, рационалним и
научно-стручно верификованим критеријумима.
Члан 5.
Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је ревитализација постојећих
мелиорационих система. Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи (одводњавање,
заштита од спољних вода), са свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација.
Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за
одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су:
•
спровођење одредби Просторних планова општина Бечеј и Србобран који су дефинисали намену простора,
•
утврђивање планских решења коришћења, уређења и заштите система за одводњавање Србобран;
•
усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену,
•
дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом и прописима,
•
дефинисање нових и постојећих атарских путева унутар посматраног подручја око инфраструктурног
коридора,
•
дефинисање правила уређења и правила грађења,
•
дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја:
задовољење технолошких захтева и поставки и то: хидраулички елементи канала (ширина дна, нагиб
косине, геомеханички услови ископа, меродавни проток), приступ свакој од парцела (постојећих и
новоформираних), радно инспекциони пролаз, одржавање канала,
обезбеђење задовољавајућег нивоа комуналне опремљености и стандарда,
елиминисање негативних утицаја на природне ресурсе и животну средину.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чине:
пољопривредно земљиште
траса мелиорационог канала,
државни пут I реда бр. 3,
радна зона
атарски путеви.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 4 (четири) месеца, од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад.
Оквирна процена финансијских средства потребних за израду Плана износе 1.200.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III, на основу Уговора о јавној набавци услуге израде
Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран, који су закључили ЈВП „Воде Војводине“ Нови
Сад и ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.
Члан 10.
После доношења ове Одлуке, Комисија за планове Општине Србобран са носиоцем израде плана Општине
Србобран и Комисија за планове Општине Бечеј са носиоцем израде плана Општине Бечеј, ће организовати
упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне
целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца
плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Рaни jaвни увид и jaвни увид oбaвљa Кoмисиja зa плaнoвe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe зa плaнскa
дoкумeнтa из нaдлeжнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке представљају: Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације система за одводњавање Србобран на животну средину, коју је донело Одељење за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе Србобран, под
бројем: 350-1/15-IV-01, од дана 20.04.2015 године и Решење да се за План детаљне регулације система за
одводњавање Србобран не израђује стратешка процена утицаја на животну средину, које је донело
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинскe управе
Бечеј, број: IV 02 350-21 /2015 од 09.06.2015. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 325-31/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

114.
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:
11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Друге измене Програма пословања
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу
Општине Србобран“ за 2015. годину број: 571-2/2015 које је усвојио Надзорни одбор ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран на седници од 22.07.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-21/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.
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115.
На основу члана 30. став 1. тачка 1) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије", број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), члана 40. тачка 10) 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: 11/2015 – пречишћен
текст), Скупштина општине Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГИМ ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ГРАДИТЕЉ» СРБОБРАН

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о другим допунама Статута Јавног комуналног предузећа
„Градитељ“ Србобран број: 1117/2015-1 који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Градитељ“ Србобран на својој 17. ванредној седници одржаној 03.09.2015. године.
2. Саставни део овог Решења сачињава Одлука о другим допунама Статута Јавног комуналног
предузећа „Градитељ“ Србобран број: 1117/2015-1 који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Градитељ“ Србобран на својој 17. ванредној седници одржаној 03.09.2015. године.
3. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-24/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

116.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007), члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,
број: 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), члана 18. и 40. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина
општине Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН

I
ГЛИГОРИЋ ГОРАН, дипломирани инжењер рударства из Србобрана, РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран са 08.09.2015. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-34/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

117.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007), члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,
број: 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), члана 18. и 40. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83. Пословника Скупштине
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина
општине Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
ЧЕСТИЋ НЕШКО, дипломирани менаџер из Србобрана, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран са 09.09.2015. године, до окончања поступка за
именовање директора по расписаном конкурсу, а најдуже шест месеци.
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II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-35/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

118.
На основу члана 40. став 1. тачка 20), у вези са чланом 44. став 4. 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: 11/2015 – пречишћен текст) Скупштина општине
Србобран на 28. седници одржаној дана 08.09.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

I
Мења се тачка III Решења о образовању Општинског Савета за безбедност („Службени лист Општине
Србобран“, број: 6/2012).
II
Разрешавају се чланови Општинског Савета за безбедност, и то:
Р.бр.

1.
2.

Презиме и име

Брашњо Нандор
Шарчев Драган

Функција у Савету

члан
члан

Структура

Месна заједница Србобран
начелник Општинске управе Србобран

За чланове Општинског Савета за безбедност до истека мандата чланова Општинског Савета за безбедност
именованих Решењем о образовању Општинског Савета за безебдност („Службени лист Општине Србобран“,
број: 6/2012), и то
Р.бр.

1.
2.

Презиме и име

Колер Карољ
Чаленић Зоран

Функција у Савету

члан
члан

Структура

Месна заједница Србобран
начелник Општинске управе Србобран

III
Измењена тачка III Решења о образовању Општинског Савета за безебдност („Службени лист Општине
Србобран“, број: 6/2012) гласи:
„Именују се координатор и чланови Савета, на мандадтни период од пет година и то:
Р.бр.

Презиме и име

Функција у Савету

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Младеновић Зоран
Колер Карољ
Радосављев Мирослав
Лазић Дарко
Чаленић Зоран
Ђиновић Радољуб
Зековић Марковић Весна

координатор
члан
члан
члан
члан
члан
члан

8.

Башић Снежана

члан

9.
10.
11.

Веселиновић Бисерка
Шмит Ивица
Шијачић Александар

члан
члан
члан

12.

Пивнички Виолета

члан

Структура

Месна заједница Србобран
Месна заједница Турија
Месна заједница Надаљ
начелник Општинске управе Србобран
представник Полицијске станице Србобран
представник Судске јединице Србобран
представник Општинског органа за прекршаје у
Србобрану
представник Центра за социјални рад Србобран
„Радио Србобран“
Инфо портал „србобран.нет“
представник васпитно-образовних институција са
територије Општине Србобран

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 26-6/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.
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119.
На основу 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: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 28. седници одржаној 08.09.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I
МЕЊА СЕ Решење о именовању председника и чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и
заштиту животне средине („Службени лист општине Србобран“, број: 5/2012 и 6/2012).
ВУКЧЕВИЋ АДРИЈАНА РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и
заштиту животне средине.
За члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине ИМЕНУЈЕ СЕ
ФИЛИПОВИЋ НИКОЛА.
II
Измењена тачка I Решења о именовању председника и чланова Савета за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине гласи:
„За председника и чланове Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, на
време од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Ђорђин Светлана
Сиришки Драган
Филиповић Никола
Тојзан Тибор
Рибичић Боривоје

председник
члан
члан
члан
члан

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-56/2015-I
Дана: 08.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

120.
На основу члана 46. 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 9. став 3. и став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број: 135/2004 и 88/2010), члана 11. Одлуке о
општинској управи („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008, 13/2013 и 14/2013), и члана 192.
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/2001), Општинска управа
Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у предмету
израде Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран, донело је
ОДЛУКУ
За ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ СРБОБРАН (у даљем тексту План), НИЈЕ
ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (у даљем тексту Стратешка
процена).
Образложење
У поступку израде Плана је покренут поступак за доношење одлуке о потреби израде стратешке
процене утицаја Плана на животну средину. У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број: 135/2004 и 88/2010) је затражено
Мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, при коме је
омогућено и учешће заинтересованих органа и организација.
По истеку рока наведеног у члану 11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја, Одељење за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине доставило је Мишљење којим изражава
да, с обзиром на карактеристике будуће намене обухвата Плана не постоји могућност директног значајнијег
негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног кумулирања са ефектима других садржаја у
околини обухвата Плана.
Није било других Мишљења осталих заинтересованих органа и организација, па се у складу са чланом
11. став 4. Закона сматра да нема примедаба на Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја за
предметни план.

стр.бр.
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Намена земљишта у обухвату Плана је одређена за систем за одводњавање, те као таква не спада чак
ни у групу пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, сходно Уредби о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број: 114/2008).
У односу на напред изнето, сходно Критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја (Прилог I Закона), следи да предметни План нема већег значаја за заштиту животне средине и
одрживи развој и могућег негативног утицаја на ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна добра, становништво и здравље људи, кулутно-историјску
баштину, инфраструктурне, индустријске и друге објекте и друге створене вредности, из разлога будуће
намене површине обухвата Плана, и сличних карактеристика неведеног Плана.
Ценећи речено, реализација овог Плана неће имати значајнијих негативних утицаја на животну
средину, те је на основу члана 9. став 3. Закона одлучено као у диспозитиву.
Предмет обрадила:
Јована Молдованов – Ђенић, дипл.инж – маст. грађ.

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Број: 350-1/2015-IV-01
Дана: 20.04.2015. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Зоран Чаленић, с.р.

стр.бр.
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ОПШТИНСКА УПРАВА
Одлука да за План детаљне регулације система за одводњавање Србобран није потребна
израда стратешке процене утицаја плана на животну средину

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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