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156.
На основу члана 128. став 3. и 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници
одржаној 25.08.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ТРЕЋИМ ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се трећим допунама Статута Општине Србобран на основу Предлога председника
Општине Србобран да се приступи трећим допунама Статута Општине Србобран.
Члан 2.
Задужује се Комисија за прописе Скупштине Општине Србобран да сходно поднетом предлогу, изради Нацрт
Одлуке о трећим допунама Статута Општине Србобран у року од пет дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
и исти достави Скупштине Општине Србобран на разматрање и доношење.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 010-1/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

157.
На основу члана 60. став 2, члана 61. став 3, члана 64. став 4. и члана 64а. став 4. и 24. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије”, број: 62/2006, 41/2009 и 112/2015), 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ СРБОБРАН И
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Мења се члан 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Србобран и спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист Општине Србобран”, број: 9/2006 и 11/2006)
који сада гласи:
„Члан 2.
Одређује се председник Општине Србобран као надлежни орган да на основу предлога Комисије за
спровођење поступка јавног надметања коју образује председник Општине Србобран, донесе Одлуку о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Србобран уз сагласност
Министарства надлежног за послове пољопривреде.
Одређује се председник Општине Србобран као надлежни орган да донесе Одлуку о давању на коришћење
без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа, уз сагласност Министарства надлежног
за послове пољопривреде. Наведене Одлуке председник Општине доноси на основу Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Србобран.
Одређује се председник Општине Србобран као надлежни орган да донесе Одлуку о праву првенства закупа
на основу документације прослеђене од стране Министарства надлежног за послове пољопривреде на коју је
претходно прибављена сагласност, уз предлог мера за реализацију закупа, комисије именоване од стране
министра надлежног за послове пољопривреде.“
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 320-85/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

158.
На основу члана 62. став 5, став 6. и став 7. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, број: 62/2006, 65/2008 - др. Закон, 41/2009 и 112/2015), члана 40. став 1. тачка 7) Статута
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83.
Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен
текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 3. седници одржаној дана 25.08.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ ОДНОСНО
ОПШТИНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1
Овом Одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног земљишта у јавној својини
Републике Србије, тј. државној својини, којим располаже и управља Република Србија преко Министарства
пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) а које се налази на територији
Општине Србобран, и које без правног основа користи правно или физичко лице.
Изузетно, ова одлука примењује се и за скидање усева са грађевинског земљишта у јавној својини Општине
Србобран које се до привођења намени користи за пољопривредну производњу и које без правног основа
користи правно или физичко лице.
Члан 2
Скидање усева обавиће се на парцелама у својини Републике Србије којим располаже и управља Република
Србија преко Министарства а које су обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Општине Србобран за текућу годину, као и на парцелама грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Србобран које се користе за пољопривредну производњу без правног основа, тј. за које
није закључен уговор о закупу, односно за које није закључено вансудско поравнање.
Скидање усева вршиће се као мера наплате накнаде за коришћење пољопривредног односно грађевинског
земљишта које се користи за пољопривредну производњу у јавној својини без правног основа.
Члан 3
Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву.
Скидање усева ће се обављати на основу Решења о скидању усева, које на предлог Радне групе за скидање
усева, доноси председник Општине Србобран, или лице које он овласти.
Решење из става 2. овог члана се односи на појединачне катастарске парцеле, односно на појединачна
правна или физичка лица која су без правног основа користила пољопривредно земљиште у јавној својини.
Скидање усева из става 1. и 2. обављаће се уз техничку и логистичку подршку:
1. Службе заштите и надзора (у даљем тексту: пољочуварске службе),
2. представника геодетских организација са лиценцом за рад,
3. представника надлежног одељења Општинске управе Србобран.
О доношењу решења из става 2. овог члана, датуму скидања усева уз назнаку часа и места - локације
скидања усева, благовремено се обавештава Министарство унутрашњих послова - Полицијска станица Србобран
и Републичка пољопривредна инспекција.
Члан 4
Након доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за текућу
годину, председник Општине Србобран доноси Решење о именовању Радне групе за скидање усева.
Начин рада и одлучивања Радне групе о скидању усева регулисаће се Решењем о именовању Радне групе за
скидање усева.
Административне послове за потребе Радне групе обављаће надлежно одељење Општинске управе
Србобран.
Члан 5
Задаци Радне групе за скидање усева су:
1. Утврђивање предлога Решења о скидању усева за појединачне катастарске парцеле, односно за
појединачна лица која су без правног основа користили пољопривредно земљиште у јавној својини.
Предлог Решења о скидању усева радна група ће упућивати председнику Општине Србобран, или лицу које
он овласти.
Предлог Решења о скидању усева радна група ће утврђивати на основу документације достављене од стране
надлежног одељења Општинске управе Србобран (записници Републичке пољопривредне инспекције, Изјаве о
бесправном коришћењу пољопривредног односно грађевинског земљишта у јавној својини, записници
Пољочуварске службе, обавештења фитосанитарне инспекције да се ради о семенском усеву...).

стр.бр.

160

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

__

25.08.2016. Број 12

Радна група ће нарочито водити рачуна о редоследу доношења предлога за скидање усева, имајући у виду
период доспећа усева за бербу-жетву.
2. Избор и одређивање геодетског предузећа за потребе послова премера и правног или физичког
лица за послове скидања, транспорта и складиштења пожњевених - убраних усева.
Приликом избора лица, радна група ће се руководити принципима ефикасности, економичности и
целовитости, посебно имајући у виду природу посла које ће изабрано геодетско предузеће, односно правно или
физичко лице извршавати.
Избор овлашћеног геодетског предузећа за потребе послова премера потребних за реализацију ове Одлуке,
извршиће се по Правилнику о катастарском премеру и катастру непокретности („Службени гласник Републике
Србије“, број: 7/2016), а предност при избору има геодетско предузеће које има закључен уговор са Општином
Србобран на пословима премера пољопривредног земљишта.
Општина Србобран ће закључити одговарајуће уговоре са лицима изабраним за обављање послова скидања,
транспорта и складиштења усева.
Трошкови ангажованог правног или физичког лица биће намирени након продаје пожњевених - убраних
усева, од средстава остварених продајом пожњевених - убраних усева, а у висини не већој од цене одређене
ценовником Задружног савеза Војводине за текућу годину, што ће се прецизирати уговорима из претходног
става.
3. Издавање налога за рад, након доношења Решења о скидању усева
Након доношења Решења о скидању усева за појединачне катастарске парцеле, за које је утврђено да се
користе без правног основа, од стране председника Општине Србобран, односно лица које је он овластио за
доношење истог, Радна група ће издавати налоге за рад:
- овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за рад за вршење премера, израду скице премера
површине са које ће се скидати усев и за присуство приликом скидања усева, када лицу које скида усев
означава границе парцела са којих се скида усев,
- ангажованом лицу за скидање усева за извршење посла скидања усева,
- ангажованом лицу за транспорт пожњевених-убраних усева за извршење посла транспорта усева до лица
ангажованог за складиштење усева.
- ангажованом лицу за складиштење усева - за извршење складиштења.
4. Обавештавање Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа Србобран и Републичке
пољопривредне инспекције о времену и месту скидања усева.
Члан 6
По обављеном послу скидања, транспорта и ускладиштења усева, продају усева и намирење трошкова ће
вршити Општина Србобран.
Продаја усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике, односно са грађевинског земљишта
које се користило за пољопривредну производњу у јавној својини Општине Србобран без правног основа, врши
се одмах по складиштењу усева а најкасније у року од 15 дана од дана складиштења.
Радна група посебним решењем налаже продају усева по тржишној цени и у истом одређује да купац
утврђени износ финансијских средстава уплати на посебан подрачун буџета Општине Србобран отворен код
Управе за трезор, Филијала Врбас.
Уколико Радна група не успе да прода скинути усев у датом року, за продају истог ангажоваће овлашћеног
агента за промет пољопривредних производа на званичној берзи у Новом Саду.
Након прилива средстава од продаје скинутог усева Радна група, писаним путем, одређује да Одељење за
привреду, буџет и финансије плати трошкове ангажованих лица на пословима скидања, транспорта и
складиштења усева, геометарским пословима, као и плаћања трошкова ПДВ-а, а да преостала средства
расподели у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту, односно уплати на уплатни
рачун јавног прихода буџета Општине Србобран.
Члан 7
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће овлашћена лица из надлежног одељења Општинске управе
Србобран и Одељења за привреду, буџет и финансије које одреди начелник Општинске управе Србобран.
Члан 8
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 320-86/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

159.
На основу члан 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
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лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 3.
седници одржаној дана 25.08.2016. године, донела је
OДЛУКУ
О НЕКОРИШЋЕЊУ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ (Боснић Мирјана)
Члан 1.
Општина Србобран неће користити право прече куповине по понуди достављеној од стране Мирјане Боснић
из Београда, којом је Општини Србобран, као имаоцу права прече куповине, понуђен на продају сувласнички
део пољопривредног земљишта површине 22 ха и то сувласничког дела парцеле број 6062 укупне површине
137,6674 ха, где је понуђач власник 316284/1376674 дела наведене непокретности, која је уписана у листу
непокретности број 625 К.О. Србобран по цени од 248.820,00 евра.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 463-8/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

160.
На основу члан 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 3.
седници одржаној дана 25.08.2016. године, донела је
OДЛУКУ
О НЕКОРИШЋЕЊУ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ (Дунђерски Душко, Котта-Дунђерски Гордана и Вуковић
Ђорђе)
Члан 1.
Општина Србобран неће користити право прече куповине по понуди достављеној од стране Дунђерски
Душка из Србобрана, Гордане Котта-Дунђерски из Новог Сада и Вуковић Ђорђа из Београда, којом је Општини
Србобран, као имаоцу права прече куповине, понуђен на продају сувласнички део пољопривредног земљишта
површине 20,1213 ха и то сувласничког дела парцеле број 6007 укупне површине 183,1479 ха, где су понуђачи
власниции то Дунђерски Душко и Гордана Котта-Дунђерски у по 50303/1831479 дела и Вуковић Ђорђе у
100607/1831479 дела
наведене непокретности, и сувласнички део пољоприведног земљишта површине
19,7855 ха и то сувласничког дела парцеле број 6031 укупне површине 122,9901 ха, где су понуђачи власници
и то Дунђерски Душко и Гордана Котта-Дунђерски у по 49464/614948 дела и Вуковић Ђорђе у 98927/614948
дела наведне непокретности, која је уписана у листу непокретности број 8371 К.О. Србобран по цени од
400.000,00 евра.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 463-9/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

161.
На основу члан 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 3.
седници одржаној дана 25.08.2016. године, донела је
OДЛУКУ
О НЕКОРИШЋЕЊУ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ (Раут Сока)
Члан 1.
Општина Србобран неће користити право прече куповине по понуди достављеној од стране Раут Соке из
Србобрана, којом је Општини Србобран, као имаоцу права прече куповине, понуђен на продају сувласнички део
пољопривредног земљишта површине 5,7550 ха и то сувласничког дела парцеле број 6173 укупне површине
137,1092 ха, где је понуђач власник 143367/1371092 дела наведене непокретности, која је уписана у листу
непокретности број 8522 К.О. Србобран по цени од 8.600.000,00 динара.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 463-10/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

162.
На основу члан 28. став 2. 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 3.
седници одржаној дана 25.08.2016. године, донела је
OДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ И ПРЕДЛАГАЊЕ АКАТА О
ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Oдлука о одређивању надлежних органа за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању
стварима у јавној својини Општине србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2015) допуњује се
тако што се у члану 3. Одлуке иза тачке 14. додаје нова тачка 15. која гласи:
“15. Одлучује о некоришћењу права прече куповине непокретности на основу достављених понуда, с тим
што Одлуке о прихватању понуде доставња Скупштини Општине Србобран на разматрање и доношење.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 463-11/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

163.
На основу члана 20. став 1. тачке 10. и 25. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије», број: 129/2007), члана 40. став 1. тачка 7) 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 3.
седници одржаној дана 25.08.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ДОЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА
СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о давању у закуп непокретности којим располаже Општина Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 9/2012, 10/2013, 1/2014, 8/2015, 17/2015 и 3/2016 – друга Одлука) мења се тако што се у
члану 5. у ставу 1. иза тачке 8. додаје нова тачка 9. која гласи:
„9. Соње Маринковић 18/А површине 80,00 м2.“
Члан 2.
Члан 12. Одлуке мења се тако што се у ставу 2. брише тачка 5.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 464-50/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

164.
На основу члана 20. став 1. тачка 39. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 167. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 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.
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Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен
текст и 21/015, Скупштина Општине Србобран, на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РУШЕЊА ОБЈЕКАТА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току
уклањања објекта, односно његовог дела, за који се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења
угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне
објекте и за безбедност саобраћаја или због градње новог објекта на месту постојећег.
Члан 2.
Уклањање објекта односно његовог дела из члана 1. ове Одлуке, врши се на основу решења донетог по
захтеву заинтересованог лица или по службеној дужности.
Члан 3.
Решење о дозволи уклањања објекта односно његовог дела за који се утврди да је услед дотрајалости или
већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи,
за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, доноси Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине.
Решење из става 1. овог члана може се издати ако је надлежни грађевински инспектор претходно донео
решење о забрани коришћења, односно употребе објекта, а извршити ако су претходно решена питања
смештаја корисника објекта, осим у случају када се уклањање објекта одобрава на захтев власника који тај
објекат користи.
Смештај корисника објекта обезбеђује власник објекта.
Питање смештаја корисника објекта је решено обезбеђивањем нужног смештаја.
Члан 4.
Жалба на решење којим се дозвољава уклањање објекта односно његовог дела из става 1. члана 3. ове
Одлуке не задржава извршење решења.
Члан 5.
Општина Србобран је дужна да у буџету обезбеди средства за израду пројекта рушења са техничком
контролом и средства за уклањања објекта.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Уклањање објекта по захтеву заинтересованог лица
Члан 6.
Уклањању објекта, односно његовог дела, осим у случају извршења инспекцијског решења може се
приступити само на основу дозволе о уклањању.
Уз захтев за издавање дозволе о уклањању подноси се :
– пројекат рушења са техничком контролом,
– доказ о својини на објекту,
– посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће
комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и слично),
– копија плана парцеле са уцртаним објектом који је предмет уклањања, не старија од 6 месеци.
Изузетно, уколико је објекат раније срушен, не доставља се пројекат рушења већ уместо њега геодетски
снимак израђен од стране овлашћене геодетске организације и оверену изјаву о времену рушења. Контролу
фактичког стања врши комисија коју именује начелник Општинске управе Србобран.Трошкове рада комисије
сноси подносилац захтева за издавање дозволе за рушење у износу трошкова за рад Комисија које именују
извршни органи Општине утврђених посебном Одлуком Скупштине Општине.
Члан 7.
Пројекат рушења објекта односно његовог дела и техничку контролу пројекта може да израђује пројектант
који има лиценцу за пројектовање објеката који по врсти одговарају објекту чије се уклањање захтева, односно
налаже.
Пројекат из претходног става обавезно садржи мере и начин обезбеђења заштите живота и здравља људи,
услове и мере за заштиту суседних и околних објеката, заштиту инфраструктурних објеката, мере и начин
обезбеђења пролазника и саобраћаја, начин искључења објекта са мреже комуналне инфраструктуре, мере и
начин обезбеђења заштите животне средине.
Изузетно, уколико се радови на уклањању објекта изводе истовремено са радовима на изградњи новог
објекта за који се издаје грађевинска дозвола, пројекат рушења је саставни део пројектно-техничке
документације за изградњу новог објекта.
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Члан 8.
Решење о дозволи уклањања објекта, односно његовог дела, издаје се у року од 8 дана од дана достављања
уредне документације, а поред осталог садржи и рок у коме се уклањање мора спровести.
Решење из става 1. овог члана обавезно садржи и упозорење да ће се у случају непоштовања одређеног
рока, уклањање спровести на терет власника објекта, принудним путем.
Члан 9.
Власник објекта по добијању дозволе за уклањање објекта подноси пријаву рушења објекта надлежном
одељењу најкасније 8 дана пре почетка рушења објекта, односно његовог дела.
У пријави из става 1. овог члана власник објекта је дужан да наведе извођача радова, име одговорног
извођача радова, датум почетка рушења објекта и датум завршетка рушења објекта.
Уз пријаву из става 1. овог члана власник објекта подноси решење о дозволи уклањања објекта, односно
његовог дела, уговор о извођењу радова на уклањању објекта и доказ да је решено питање смештаја корисника
објекта, изузев у случају када се уклањање објекта одобрава на захтев власника који тај објекат користи.
Одељење за урбанизам,стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. о поднетој пријави
обавештава грађевинску инспекцију.
Члан 10.
При спровођењу рушења објекта власник објекта који се руши и извођач радова на рушењу објекта дужни
су да обезбеде да се радови на рушењу врше под следећим условима:
1. Да радове на ручном рушењу изводе одозго наниже, делови зида и димњаци не смеју се остављати
непорушени него се руше истовремено са осталим деловима објекта,
2. Прииколм рушења слободно стојећих елемената, као што су обимни и преградни зидови, ограда, стуб и
други елементи, изводи уз помоћ одговарајућих радних скела.
3. Рушење зидова поткопавањем је забрањено.
4. Ако се објекат руши машински, машина треба да се налази на одстојању најмање 1,5 пута већем од
висине дела који се руши. Коришћење машина точкаша за рушење или извлачење тешких делова грађевинског
објекта је забрањено.
5. Радове на рушењу објекта могу обављати само радници практично оспособљени за безбедан рад и
примену средстава личне заштите при овим радовима уз сталан надзор стручног радника.
6. Ограђивање и видно обележавање простора на коме се спроводи рушење .
7. Предузимање мера за смањење загађења при рушењу (постављање заштитног платна, поливање објекта
и сл.).
8. Спровођење мера заштите суседних објеката.
9. Редовно одвожење шута.
10. Обезбеђење уредног одвијања пешачког и другог саобраћаја и постављање прописане сигнализације и
знакова упозорења у складу са шемом регулисања саобраћаја.
По завршеном рушењу власник објекта који је срушен, односно извођач радова, дужан је да изравна терен
и околину доведе у уредно стање, а сва оштећења која су настала на јавној површини или комуналној
инфраструктури отклони.
У случају да власник објекта који је срушен не изврши обавезу из става 2. Овог члана обавеза ће бити
извршена принудним путем на терет власника.
Власник објекта који је уклоњен дужан је да изврши ограђивање парцеле.
Уклањање објекта по службеној дужности
Члан 11.
Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. одобриће решењем по
службеној дужности уклањање објекта односно његовог дела за који се утврди да је услед дотрајалости или
већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи,
за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, ако је грађевински инспектор претходно донео решење о
забрани коришћења односно употребе објекта.
У решењу о забрани коришћења, односно употребе објекта утврђује се рок у коме је власник објекта дужан
да пред надлежним одељењем покрене поступак за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог
дела са документацијом која се уз тај захтев подноси.
Ако власник објекта у утврђеном року не покрене поступак за издавање дозволе о уклањању објекта,
односно његовог дела, уклањању објекта ће се приступити по службеној дужности на терет извршеника.
Члан 12.
Грађевински инспектор уз решење о забрани коришћења односно употребе објекта надлежном одељењу
доставља и записник о стању објекта.
Ако је грађевински инспектор записнички утврдио да се непосредна опасност за живот и здравље људи, за
суседне објекте и за безбедност саобраћаја, може отклонити и реконструкцијом објекта, односно његовог дела,
Одељење за урбанизам, стамебно комуналне послове и заштиту животне средине о томе обавештава власника
објекта, који је дужан да у утврђеном року предузме потребне мере у складу са законом.
Решењем Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, којим се на
захтев власника објекта одобрава реконструкција, утврђује се рок у којем се радови на реконструкцији морају
завршити.
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Ако власник објекта не предузме потребне мере из става 2. овог члана, односно ако се реконструкција
објекта не заврши року утврђеном у ставу 3. овог члана, надлежни орган ће наложити, односно одобриће
решењем, по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица уклањање објекта, односно његовог дела
на терет извршеника.
Члан 13.
Након доношења решења о уклањању, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“
спроводи поступак избора израђивача пројекта рушења и техничке контроле,
Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине након израде пројекта
рушења објекта односно доношења закључка о дозволи извршења подноси пријаву рушења објекта надлежном
грађевинском инспектору најкасније 8 дана пре почетка рушења објекта, односно његовог дела.
У пријави из става 1. овог члана наводи се извођач радова, име одговорног извођача радова, датум почетка
рушења објекта и датум завршетка рушења објекта.
Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се пројекат рушења са техничком контролом, решење којим се
одобрава уклањање објекта, односно његовог дела, уговор о извођењу радова на уклањању објекта и доказ да
је решено питање смештаја корисника објекта.
Члан 14.
У поступку уклањања објекта по службеној дужности, документација из члана 7. став 2. ове Одлуке,
обезбеђује се преко буџета Општине Србобран на терет власника објекта.
Трошкови уклањања објекта, планирања терена и постављања ограде на парцели обезбеђује се преко
буџета Општине Србобран на терет власника објекта.
Пројекат рушења и техничку контролу пројекта, може да израђује лице које испуњава услове за одговорног
пројектанта.
Члан 15.
Уклањање објекта, односно његовог дела може да врши привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник, који су уписани у одговарајући регистар за грађење објеката, односно за извођење радова.
Уклањањем објекта из става 1. овог члана руководи одговорни извођач радова.
Одговорни извођач радова је дужан да при спровођењу уклањања објекта спроведе све радње предвиђене
одредбом члана 10. ове одлуке.
НАДЗОР
Члан 16.
Надзор над извршевањем одредаба ове одлуке врши грађевински инспектор Општинске управе Србобран.
Члан 17.
Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава:
1. Да ли је власник објекта у одређеном року поднео захтев за издавање дозволе о уклањању објекта
односно његовог дела,
2. Да ли је власник објекта у одређеном року поднео захтев за реконструкцију објекта,
3. Да ли је власнику објекта издато решење којим се дозвољава уклањање објекта, односно његовог дела,
4. Да ли је власнику објекта издато решење којим се одобрава реконструкција објекта односно његовог
дела,
5. Да ли је извршена пријава почетка радова на уклањању објекта, односно његовог дела,
6. Да ли привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који врше радове на уклањању
објекта, односно његовог дела, испуњавају прописане услове,
7. Да ли уклањањем објекта, односно његовог дела руководи одговорни извођач радова
8. Да ли се радови на уклањању објекта, односно његовог дела врше у складу са решењем и пројектом
рушења,
9. Да ли је власник објекта, односно извођач радова спровео мере прописане одредбом члана 10. ове
Одлуке,
10.Да ли је власник у утврђеном року спровео уклањање објекта, односно његовог дела,
11.Да ли је власник у утврђеном року спровео реконструкцију објекта.
Члан 18.
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да:
1. Решењем забрани коришћење, односно употребу објекта, односно његовог дела за који се утврди да је
услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за
живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедностсаобраћаја,
2. Решењем забрани даље уклањање објекта, односно његовог дела, ако утврди да се уклањање врши без
решења о уклањању објекта, односно његовог дела и остави рок који не може бити дужи од 15 дана за
отклањање уочених недостатака,
3. Решењем забрани реконструкцију објекта, односно дела објекта ако утврди да се реконструкција врши
без решења којим се одобрава та врста радова и остави рок који не може бити дужи од 15 дана за отклањање
уочених недостатака,
4. Обавести Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. да по
службеној дужности покрене поступак уклањања објекта, односно његовог дела, ако власник објекта у
утврђеном року није покренуо поступак за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела,
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5. Обавести Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, да по
службеној дужности покрене поступак уклањања објекта, односно његовог дела, ако власник објекта у
утврђеном року није покренуо поступак за добијања решења којим се одобрава реконструкција објекта,
6. Обавести Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, да по
службеној дужности покрене поступак уклањања објекта, односно његовог дела, ако власник објекта у
утврђеном року није спровео уклањање објекта, односно његовог дела,
7. Обавести Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, да по
службеној дужности покрене поступак уклањања објекта, односно његовог дела, ако власник објекта у
утврђеном року није спровео реконструкцију објекта, односно његовог дела,
8. Решењем забрани даље уклањање објекта, односно његовог дела ако утврди да власник објекта није
закључио уговор о извођењу радова и остави рок који не може бити дужи од 15 дана за отклањање уочених
недостатака,
9. Решењем забрани даље уклањање објекта, односно његовог дела ако утврди да власник објекта, није
пријавио почетак радова на уклањањуобјекта, односно његовог дела и остави рок који не може бити дужи од 15
дана за отклањање уочених недостатака,
10. Решењем забрани даље уклањање објекта, односно његовог дела ако утврди да се уклањање не врши у
складу са решењем и пројектом рушења и остави рок који не може бити дужи од 15 дана за отклањање уочених
недостатака,
11. Решењем забрани даље уклањање објекта, односно његовог дела ако утврди да власник објекта и
извођач радова нису предузели мере прописане одредбом члана 10. ове Одлуке.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице које је
извођач радова ако:
– приступи уклањању објекта без одобрења надлежног органа (члан 2.),
– приступи уклањању објекта без претходно закљученог уговора о извођењу радова на уклањању објекта,
односно његовог дела,
– није именовао одговорног извођача радова (члан 15. став 2.),
– настави са извођењем радова на уклањању објекта, односно његовог дела и после доношења решења
којим се забрањује уклањање (члан 18, тачка 9, и 10,),
– не обезбеди мере предвиђене одредбом члана 10. ове Одлуке,
– није уписан у одговарајући регистар (члан 15. став 1.).
Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
.Новчаном казном у износу од 10.000 до 250.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1.
овог члана.
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се физичко лице које није предузетник за
прекршај, ако приступи уклањању објекта.
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице које је
власник објекта ако:
– у утврђеном року не покрене поступак за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела
(члан 11. став 2.),
– у утврђеном року не заврши радове на реконструкцији објекта,
– приступи уклањању објекта без одобрења надлежног органа (члан 2.),
– настави са извођењем радова на уклањању објекта, односно његовог дела и после доношења решења
којим се забрањује уклањање (члан 18. тачка 2. и 9.),
– не обезбеди мере предвиђене одредбом члана 10. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 10.000 до 250.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1 овог
члана.
Члан 22.
Новчаном казном у износу од 5000 до 75.000 динара казниће се физичко лице које је власник објекта за
прекршај ако:
– у утврђеном року не покрене поступак за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела
(члан 11. став 2.),
– у утврђеном року не заврши радове на реконструкцији објекта
– приступи уклањању објекта без одобрења надлежног органа (члан 2.),
– настави са извођењем радова на уклањању објекта, односно његовог дела и после доношења решења
којим се забрањује уклањање (члан 18. тачка 2. и 9.),
– не обезбеди мере предвиђене одредбом члана 10. ове Одлуке.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Поступци за уклањање објеката започети до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по Одлуци о
условима и начину рушења објеката.
Члан 24.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину рушења објеката
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2006).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 351-55/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

165.
На основу члана 42. Закона о правима пацијената («Службени гласник Републике Србије», број: 45/2013),
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: 11/2015 –
пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 3. седници одржаној дана 25.08.2016. године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
1. У Одлуци о образовању Локалног савета за здравље („Службени лист Општине Србобран“, број: 12/2013)
у тачки 3. датум: „10.10.2013.“ замењује се датумом: „25.08.2016.“.
2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 50-4/2016Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

166.
На основу 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 и 21/2015), Скупштина општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај
Установе за културу Дом културе Србобран за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и финансијски извештај Установе за културу Дом културе Србобран
за 2015. годину број: 43/2016 који је усвојио Управни одбор Установе за културу Дом културе Србобран на
седници од 18.03.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 022-14/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

167.
На основу члана 63. став 2. и члана 65. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 15/2016), 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној
25.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015. годину број: 730/2016-2-1 који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на седници од 08.07.2016. године.

стр.бр.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-17/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

168.
На основу члана 63. став 2. и члана 65. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 15/2016), 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној
25.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015. годину број: 623/2016-2
који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на седници од 20.06.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-16/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

169.
На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 15/2016),
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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по годишњем финансијском извештају
ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по годишњем финансијском извештају ЈКП „Градитељ“
Србобран за 2015. годину број: 623/2016-3 коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на седници
од 20.06.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 400-158/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

170.
На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 36. став 3. и 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној
25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
ДАРКО НЕНЕЗИЋ, магистар економских наука из Сремске Каменице, РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран са 25.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-79/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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171.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 15/2016),
члана 18. и 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
БОЖО ДРАГИЧЕВИЋ, дипломирани грађевински инжењер из Новог Сада, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран са 26.08.2016. године, до окончања
поступка за именовање директора по спроведеном конкурсу, а најдуже једну годину.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-80/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

172.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 18. став 1. и 40. став 1. тачка 10) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 12. став 1. Одлуке о оснивању Установе за културу Дом
културе Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2012) и члана 83. Пословника Скупштине
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015),
Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН
I
МАВРЕНСКИ ЕЛИЗАБЕТА из Србобрана, РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Установе за културу Дом
културе Србобран са 25.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-81/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

173.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 18. став 1. и 40. став 1. тачка 10) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 10. Одлуке о оснивању Установе за културу Дом културе
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2012) и члана 83. Пословника Скупштине Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина
Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН
I
СЕКУЛИЋ БРАНИСЛАВА из Србобрана, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора Установе за културу
Дом културе Србобран са 26.08.2016. године, на период од најдуже годину дана.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-82/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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174.
На основу члана 17. 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН
I
КРСТИЋ МАРИЈА, професор физичког васпитања из Србобрана, РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора
Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран са 25.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-83/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

175.
На основу члана 17. 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН
I
ЈОКИЋ БОЈАНА, специјалиста струковни васпитач из Србобрана, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности
директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран са 26.08.2016. године, на период од
најдуже годину дана.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-84/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

176.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012
и 1/2014), члана 6. Одлуке о образовању Комисије за давање назива делова насељених места у Општини
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2001) и члана 83. Пословника Скупштине Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина
Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА (УЛИЦА И ТРГОВА) У
ОПШТИНИ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Комисије за одређивање назива појединих
делова насељених места (улица и тргова) у Општини Србобран, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дунђерски Тихомир
Петровић Бранислава
Дебељачки Борислав
Аларгић Љубица
Халгато Ласло
Срданов Светозар
Рибичић Миленко

председник
члан
члан
члан
члан – представник МЗ Србобран
члан – представник МЗ Турија
члан – представник МЗ Надаљ

стр.бр.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-85/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

177.
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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Комисије за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Србобран, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Парошки Мирко
Курјачки Реља
Ранков Владимир
Књешко Зоран
Радовановић Дејан
Јанићијевић Сања
Бајић Снежана

председник
члан
члан
члан
члан
члан
члан

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-86/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

178.
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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Комисије за планове, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фађаш Золтан
Лекић Радослав
Немет Деже
Митровић Славица
Предлог ПС за урбанизам
Предлог ПС за урбанизам

председник
члан
члан
члан
члан
члан

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-87/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

179.
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007, члана 40. став 1. тачка 20) 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

стр.бр.
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Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина општине Србобран на 3. седници
одржаној 25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
И ТРАЈНА РЕШЕЊА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата чланови Савета за управљање миграцијама и трајна решења Општине
Србобран, и то:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
Лазић Савка
Врбашки Миленко
Ђисалов Миодраг
Љуштина Богдан
Мрђа Јован

функција
Председник
Члан
Члан
Члан
Члан

представник
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Коалиција удружења избеглица у Републици Србији
Коалиција удружења избеглица у Републици Србији

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-95/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

180.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012
и 1/2014), члана 3. Одлуке о социјално-економском савету Општине Србобран („Службени лист општине
Србобран“, број: 11/2004) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној
25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА – ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата чланови Социјално-економског савета Општине Србобран –
представника локалне самоуправе, и то:
1.
Саџаков Миленко
2.
Мијонић Горан
3.
Велицки Радмила
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-94/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

181.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012
и 1/2014), члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
11/2015 – пречишћен текст и 21/2015) и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за Парк природе „Бељанска бара“
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 12/2014 и 15/2014), Скупштина Општине Србобран на 3. седници
одржаној 25.08.2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПАРК ПРИРОДЕ „БЕЉАНСКА БАРА“
I
РАЗЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за Парк природе „Бељанска бара“, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Нада Нађ
Зорица Парошки
Марко Павловић
Др Илија Газепов
Дејан Јандрић

члан
члан
члан
члан
члан
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-97/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

182.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број:
15/2016), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине Oпштине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Oпштине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран, и то:
1.
2.
3.

Недељковић Небојша
Перовић Јован
Мацура Немања

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник запослених у ЈКП „Градитељ“

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-88/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

183.
На основу члана 20. став 1, 2. и 3. и члана 22. став 1. и 2. Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, број: 42/91 и 71/94), члана 13. и 16. Одлуке о оснивању Установе за културу Дом културе
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2012), 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 и 21/2015), Скупштина Општине
Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА ДОМА КУЛТУРЕ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Управног одбора Дома културе Србобран, и
то:
1.
2.
3.
4.
5.

Секулић Бранислава
Ђисалов Миодраг
Ђукић Маја
Стојковић Божана
Фехер Емануела

председник
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Дома културе
Дома културе

II
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Надзорног одбора Дома културе Србобран, и
то:
1.
2.
3.

Вујанић Татјана
Атанасковић Мирослав
Кашиковић Синиша

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник Дома културе

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-90/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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184.
На основу члана 20. став 1, 2. и 3. и члана 22. став 1. и 2. Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, број: 42/91 и 71/94), члана 18. и 19. Закона о библиотечко-информационој делатности
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 52/2011), члана 13. и 15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 1/97 и 4/2002), 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 и 21/2015),
Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Управног одбора Народне библиотеке
Србобран, и то:
1.
Татић Невена
председник представник оснивача
2.
Вујанић Татјана
члан
представник стручњака
3.
Хорват Футо Харгита члан
представник стручњака
4.
Дорословачки Перса
члан
представник Библиотеке
5.
Мирић Јелена
члан
представник Библиотеке
II
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Надзорног одбора Народне библиотеке
Србобран, и то:
1.
Глуваков Ленке председник представник оснивача
2.
Керкез Предраг члан
представник стручњака
3.
Жарков Неда
члан
представник Библиотеке
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-91/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

185.
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број: 24/2011),
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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад
Општине Србобран, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Капларски Данијела
Јенеи Розалија
Попић Славка
Курјачки Радослава
Марунић Велинка

председник
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
ЦСР
ЦСР

II
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад
Општине Србобран, и то:
1.
2.
3.

Топалов Ружица
Ромода Јасмина
Пецељ-Ђурђевац Јасмина

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник ЦСР

стр.бр.
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III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-92/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

186.
На основу члана 130. став 3, члана 137. став 1. и 4. и члана 139. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 93/2014 и
106/2015), 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Др Ђорђе
Бастић“ Србобран, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Николић Наташа
Крњетин Боривој
Пешић Драган
Пивнички др Олга
Милошев Душан

председник
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Дома здравља
Дома здравља

II
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др Ђорђе
Бастић“ Србобран, и то:
1.
2.
3.

Ђорђин Светлана
Парошки Зорица
Стаменковић др Александра

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник Дома здравља

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-93/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

187.
На основу члана 10. и 12. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2002, 5/2002, 2/2004, 3/2004 и 4/2013), 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: 11/2015 – пречишћен
текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ,
РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Управног одбора Центра за физичку културу,
рекреацију и туризам Србобран, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јојкић Александар
Тушевљак Жељко
Барна Тибор
Хорват Винце
Ђисалов Богданка
Ћорић Милена
Јојкић Драган

председник
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
оснивача
Центра за физичку културу…
Центра за физичку културу...
Спортског савеза
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II
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Надзорног одбора Центра за физичку
културу, рекреацију и туризам Србобран, и то:
1.
2.
3.

Ракин Маја
Оданић Александра
Татић Жарко

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник Центра за физичку културу...

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-89/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

188.
На основу члана 40. 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године донелa је следећe
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
ТУТОРОВ ЈОВАН из Србобрана, Лазе Костића 9, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Спортског
савеза Општине Србобран, са 25.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-96/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

189.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012
и 1/2014), члана 6. Одлуке о образовању Комисије за давање назива делова насељених места у Општини
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2001) и члана 83. Пословника Скупштине Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина
Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА (УЛИЦА И ТРГОВА) У ОПШТИНИ СРБОБРАН
I
За председника и чланове Комисије за одређивање назива појединих делова насељених места (улица и
тргова) у Општини Србобран, на време од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шарчев Владимир
Дебељачки Ђорђе
Плазачић Љиљана
Тот Ендре
Халгато Ласло
Срданов Светозар
Миличић Требатицки Данијела

председник
члан
члан
члан
члан – представник МЗ Србобран
члан – представник МЗ Турија
члан – представник МЗ Надаљ

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-100/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

190.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 5/2008, 7/2012
и 1/2014), у вези са члановима 60, 61, 61а. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, број: 62/2006, 65/2008 – др. Закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 83. Пословника Скупштине

стр.бр.
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Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015- пречишћен текст и 21/2015) Скупштина
Општине Србобран на својој 3. седници одржаној дана 25.08.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Општине Србобран (у даљем тексту: Комисија) на период од четири
године.
II– У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дебељачки Ђорђе
Крстић Вељко
Сиришки Стеван
Грујић Ђорђе
Књешко Зоран
Јоцић Љубан
Бајић Снежана

председник
заменик председника
члан
члан
члан
члан
члан

III- Задатак Комисије је:
а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Општине Србобран (у даљем текст: Предлог годишњег програма) обавести јавним позивом
образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица
у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији доставе захтеве за признавање
права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде у површини која је
примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61. Закона
о пољопривредном земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка лица која су
власници система за наводњавање и одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника
и вишегодишњег засада (воћњака и винограда који су у роду) који се налазе на пољопривредном земљишту у
државној својини и правна и физичка лица - власника домаћих животиња који је власник односно закупац
објеката за узгој тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа
остварује да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег закупа са потребном документацијом,
најкасније до 31. октобра текуће године за наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о
истим (члан 64а. Закона о пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а. и 64а. Закона о
пољопривредном земљишту, подзаконским актима и упутствима и инструкцијом Министарства пољопривреде и
заштите животне средине ;
г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник Општине Србобран,
д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Предлог
годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту);
ђ) да достави Предлог годишњег програма председнику Општине Србобран на разматрање и доношење;
е) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Србобран.
ж) донесе закључак о формирању цена закупа по основу права пречег закупа, по претходно прибављеном
мишљењу Општинског већа
З) да достави предлог одлуке Општинском већу о периоду трајања закупа пољопривредног земљишта.
IV– Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде са потребном документацијом најкасније до 30 јуна текуће године;
б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом
најкасније до 30 јуна текуће године;
в) израда Предлога годишњег програма – до 31. јануара текуће године;
г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту – до 28.
фебруара текуће године;
д) достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству пољопривреде и
заштите животне средине ради прибављања сагласности, у року од 3 дана од дана добијања мишљења;
ђ) достављање Предлога годишњег програма на разматрање и доношење председнику Општине Србобран
најкасније до 20. марта текуће године.
V– За обављање задатака из тачке III овог решења, председник, заменик председника и чланови Комисије,
имају право на надокнаду.
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VI- Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за Комисију врши
Одељење за урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-101/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

191.
На основу члана 52. став 1. 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 13. став 2. Правилника о условима и начуну рада комисије
за стручну контролу планских доокумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије
за планове јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике СРбије“, број: 55/2015), 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Овим Решењем образује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију из тачке I овог Решења именују се:
Р.бр.

Презиме и име

1.

Фађаш Золтан

2.
3.
4.

Лекић мр Радослав
Немет Деже
Митровић Славица

5.

Шумаруна Софија

6.

Добривојевић др Оливера

Функција у комисији

Звање

председник
заменик председника
члан
члан - секретар
члан - предлог ПС
урбанизам...
члан - предлог ПС
урбанизам...

дипл. инж. арх.
дипл. инж. грађ.
дипл. инж. електро
дипл. инж. грађ.
за
за

дипл. инж. арх.
дипл. просторни планер

Број лиценце

300
400
310
450
381
300
100
100
201

166 303
142 003
419 303
723 604
017 912
F182 07
0213 03
0003 03
0213 03

III
Задатак Комисије из тачке II овог Решења је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења
планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и законом
којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: Закон), као и давања стручног мишљења по захтеву
надлежних органа општине.
IV
Председник Комисије сазива седнице, предлаже дневни ред (у сарадњи са надлежним лицима носиоца
израде планског документа који је предмет заседања), председава седницама, потписује записнике и закључке
Комисије, стара се о правилној примени правилника којим се уређују услови и начин рада Комисије и обавља и
друге послове које му повери Комисија, у складу са Законом и овим Решењем.
Заменик председника замењује председника у његовом одсуству обављајући послове из његовог делокруга,
односно помаже му у раду или обавља друге поверене послове Комисије, у складу са Законом и овим Решењем.
Стручне и административне послове за потребе Комисије за планове обавља стручни сарадник за урбанизам
Општинске управе Србобран.
V
За председника, заменика председника, секретара и чланове Комисије из тачке II овог Решења именују се
лица која испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци из области планирања и изградње, да имају
високу стручну спрему, одговарајућу лчну лиценцу инжењерске коморе Србије и најмање пет година радног
искуства у струци.
VI
Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.
VII
Председнику и члановима Комисије за рад у Комисији припада накнада.
Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у Општинској управи Србобран која спроводи
поступак стручне контроле и поступак јавног увида и којима није у опису посла обављање послова из делокруга
рада Комисије.
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VIII
Комисија ради према одредбама Закона, односно у складу са прописом којим се уређује стручна контрола,
рани јавни увид и јавни увид у плански докемнт.
Комисија свој рад ближе уређује пословником о раду Комисије.
Пословник о раду Комисије предлаже преседник Комисије а доноси га Комисија већином гласова на
конститутивној седници.
Пословником се ближе уређује начин сазивања седнице, рад на седници, начин вођења записника, начин
гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања записника, односно извештаја о обављеној стручној
контроли, односно о обављеном јавном увиду.
IX
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-102/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

192.
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007, члана 40. став 1. тачка 20) 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 и 21/2015), Скупштина општине Србобран на 3. седници
одржаној 25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
И ТРАЈНА РЕШЕЊА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
За чланове Савета за управљање миграцијама и трајна решења Општине Србобран именују се и то:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
Лазић Савка
Шарчев Нада
Нићин Предраг
Љуштина Богдан
Васић Весна

функција
Председник
Члан
Члан
Члан
Члан

представник
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Коалиција удружења избеглица у Републици Србији
Коалиција удружења избеглица у Републици Србији

II
Председник и чланови Савета именују се на време од четири године, и могу бити поново именовани.

•
•
•

•

III
Задаци Савета су:
активно учешће у решавању многобројних проблема са којима се избеглице суочавају у земљама порекла
као и у процесу интеграције;
решавање питања становања и запошљавања као два кључна предуслова успешне и трајне интеграције
избеглица у Републици Србији;
успостављање партнерског односа између представника Владе, локалне самоуправе и Коалиције удружења
избеглица у Републици Србији у циљу реализације модела трајног решавања проблема избеглица на
територији Републике Србије;
израда Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, којим ће се
дефинисати основни проблеми и предложити одговарајућа решења.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-110/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

193.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012
и 1/2014), члана 3. Одлуке о социјално-економском савету Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 11/2004) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној
25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
– ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

стр.бр.
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I
За чланове Социјално-економског савета Општине Србобран – представника локалне самоуправе, на време
од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
Аларгић Милена
2.
Савељев Предраг
3.
Дубачкић Вања
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-109/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

194.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012
и 1/2014), члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
11/2015 – пречишћен текст и 21/2015) и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за Парк природе „Бељанска бара“
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 12/2014 и 15/2014), Скупштина Општине Србобран на 3. седници
одржаној 25.08.2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПАРК ПРИРОДЕ „БЕЉАНСКА БАРА“
I
За чланове Савета за Парк природе „Бељанска бара“ именују се на период од четири године:
1.
2.
3.
4.
5.

Нађ Нада
Туцаков Синиша
Ходоницки Гордана
Газепов Илија
Сиришки Стеван

члан
члан
члан
члан
члан

За почасног председника Савета за Парк природе „Бељанска бара“ именује се Milena Bertani.
II
Савет спроводи стратегије у области заштите животне средине и одрживог развоја, обезбеђује услове,
предлаже и предузима мере у областима:
•
заштите природних вредности Парка природе „Бељанска бара“,
•
очувања природних вредности Парка природе „Бељанска бара“
•
одрживог развоја на територији Парка природе „Бељанска бара“
•
давања мишљења и учешћа у међународним пројектима који се баве очувањем, заштитом и одрживим
развојем на територији Парка природе „Бељанска бара“;
•
подстицања активног учешћа јавности у одлучивању;
•
као и другим питањима у овој области.
III
Председника Савета бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Савета, на конститутивној
седници.
Савет има секретара, који обавља стручне и административне послове за потребе Савета, учествује у раду
Савета без права гласа.
Секретара именује Савет, на предлог начелника Општинске управе, од радника Општинске управе који
обављају послове из области екологије и заштите животне средине.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-112/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

195.
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. Пословника Скупштине Општине Србобран
(„Службени лист општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине
Србобран на 3. седници одржаној дана 25.06.2016. године, донела је
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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 и 14/2015).
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН РАЗРЕШАВА СЕ функције координатора Општинског савета за безбедност.
За координатора Општинског савета за безбедност именује се ЧЕСТИЋ НЕШКО – председник Општине
Србобран.
Измењена тачка III Решења о образовању Општинског савета за безбедност 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

Честић Нешко
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

Председник Општине Србобран
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

II
Мандат новименованог координатора Општинског савета за безбедност траје до истека мандата чланова
Општинског савета за безбедност именованих Решењем о образовању Општинског савета за безбедност
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 6/2012 и 14/2015).
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-98/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

196.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. и 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Србије“, број: 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник Републике Србије“, број: 98/2010), члана 3. став 1. алинеја 4. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран”, број: 6/2011), члана 15. и 40. Статута ОПштине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 5/2008, 7/2012 и 1/2015) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, бро: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној
25.08.2016. године, донла је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1. За координацију и руковођење заштитом и спашавањем у ванредним ситуацијама на територији Општине
Србонран, образује се Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту Штаб).
2. Штаб обавља следеће послове:
разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спашавања на територији Општине
Србобран,
руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спашавања у
ванредним ситуацијама,
прати стање и организацију заштите и спашвања и предлаже мере за њихово побољшљње,
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наређује употребу снага заштите и спашавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама,
стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опсностима и предузетим
мерама,
разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених и оспособљених
правних лица,
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе,
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доноси наредбе, закључке и препоруке,
именује менаџере заштите и заменика менаџера у насељеним местима на територији Општине Србобран, и
обавља друге послове у складу са Законом.
3. Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине Србобран, на предлог штаба доноси
председник Општине.
4. Штаб по потреби образује стручно оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спашавања.
Стручне и административне послове за потребе Штаба обавља Оопштинска управа Србобран.
5. Чланови Штаба су:

Р. бр.

1.
2.

Функција

Функција у штабу

председник Општине Србобран
командант Штаба
заменик председника Општине
заменик комаманданта Штаба
Србобран
Представник подручне организационе јединице надлежне службе МУП
представник МУП-а, Управе за
3.
начелник Штаба
ванредне ситуације у Новом Саду
Чланови извршног органа општине
члан Општинског већа из области
4.
члан Штаба задужен за здравство
здравља
члан Општинског већа из области
5.
члан Штаба задужен за пољопривреду
пољопривреде
члан Општинског већа из области
6.
члан Штаба задужен за рад социјалну политику
социјалне заштите
члан Општинског већа из области
члан Штаба задужен за заштиту животне средине, трговине и
7.
екологије и привреде
услуга
члан Општинског већа из области
8.
члан Штаба задужен за јавно информисање
информисања
члан Општинског већа из области
9.
члан Штаба задужен за водопривреду и шумарство
урбанизма и комуналног уређења
Представник органа општинске управе из области:
комунални инспектор и инспектор за
10.
члан Штаба задужен за, трговину и услуге
заштиту животне средине
11.
грађевински инспектор
члан Штаба задужен за грађевину и енергетику
12.
шеф Службе заштите и надзора
члан Штаба задужен за саобраћај
Руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци МО, полиције, хуманитарних
организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама
руководиоц Центра Министарства
13.
члан Штаба
одбране у Врбасу
командир Полицијске станице
14.
члан Штаба
Србобран
секретар општинске организације
члан Штаба задужен за евакуацију, збрињавање и прву
15.
Црвеног крста
медицинску помоћ
16.
представник ловачког удружења
члан Штаба
17.
представник коњичког удружења
члан Штаба
директор Центра за социјални рад
члан Штаба задужен за збрињавање угрожених и
18.
Општине Србобран
настрадалих
директор дома здравља „др. Ђорђе
19.
члан Штаба задужен за евакуацију и прву медицинску помоћ
Бастић” Србобран
члан Штаба задужен за асанацију терена, очување добара
20.
директор ЈКП „Градитељ” Србобран
битних за опстанак, радиолошка, хемијска и биолошка
заштита
члан Штаба задужен за заштиту и спасавање од поплава и
директор Дирекције за урбанизам и
21.
несрећа на води и под водом, склањање и урбанистичке мере
изградњу Општине Србобран
заштите
22.
директор Радио Србобрана
члан Штаба задужен за обавештавање и узбуњивање

стр.бр.
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члан Штаба задужен за заштиту и спасавање од пожара и
експлозија, заштиту и спасавање из рушевина и од техничко
технолошких несрећа

командир Ватрогасне јединице
Србобран
радник на пословима ванредних
ситуација у Општинској управи
Србобран
стручно лице из домена послова на
ванредним ситуацијама

члан Штаба задужен за стручну и техничку подршку
члан Штаба задужен за стручну и техничку подршку

6. Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације и именовању чланова Оопштинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист Општине
Србобран“, број: 6/2012 и 9/2012).
7. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-99/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

197.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број:
15/2016), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и
1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине Oпштине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Oпштине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
За председника и чланове Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран, на период од четири године,
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.

Николић Владимир
Перовић Јован
Мацура Немања

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник запослених у ЈКП „Градитељ“

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-103/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

198.
На основу члана 20. став 1, 2. и 3. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број:
42/91 и 71/94), члана 13. Одлуке о оснивању Установе за културу Дом културе Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 9/2012), 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној
25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ СРБОБРАН
I
За председника и чланове Управног одбора Дома културе Србобран, на период од четири године, ИМЕНУЈУ
СЕ, и то:
1.
Градинац Слободанка
председник
представник оснивача
2.
Филиповић Никола
члан
представник оснивача
3.
Муњин Сокола Ерика
члан
представник оснивача
4.
Стојковић Божана
члан
представник Дома културе
5.
Лазић Савка
члан
представник Дома културе
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-105/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

стр.бр.
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199.
На основу члана 20. став 1, 2 и 3 и члана 22. став 1 и 2 Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, број: 42/91 и 71/94), члана 18. и 19. Закона о библиотечко-информационој делатности
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 52/2011), члана 13. и 15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 1/97 и 4/2002), 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 и 21/2015),
Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБОБРАН

За председника и
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

I
чланове Управног одбора Народне библиотеке Србобран, на период од четири године,
Опанчарев Ћелбабин Слободанка
Цвејић Милена
Благојевић Рајко
Мирић Јелена
Дорословачки Перса

За председника и чланове
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.

председник
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
стручњака
стручњака
Библиотеке
Библиотеке

II
Надзорног одбора Народне библиотеке Србобран, на период од четири године,
Нићин Бојана
Радукић Горан
Жарков Неда

председник
члан
члан

представник оснивача
представник стручњака
представник Библиотеке

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-106/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

200.
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број: 24/2011),
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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
За председника и чланове Управног одбора Центра за социјални рад Општине Србобран, на време од четири
године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.

Младеновић Зоран
Бранков Нестор

председник
члан

3.

Рељић Михајло

члан

4.
5.

Петровић Перо
Бакаин Бранислава

члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени
на заштиту права социјално угрожених лица
представник ЦСР
представник ЦСР

II
За председника и чланове Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Србобран, на време од
четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.

Тешановић Љубисав
Карабатак Снежана
Станковић Свјетлана

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник ЦСР

стр.бр.
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III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-107/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

201.
На основу члана 130. став 3, члана 137. став 1. и 4. и члана 139. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 93/2014 и
106/2015), 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН
I
За председника и чланове Управног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, на време од четири
године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Николић Наташа
Билогревић Марина
Ђорђин Светлана
Петровић Милорад
Бодирожић Давид

председник
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Дома здравља
Дома здравља

II
За председника и чланове Надзорног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, на време од
четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.

Биро Весна
Шебек Ђура
Зеремски-Маџгаљ Даринка

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник Дома здравља

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-108/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

202.
На основу члана 10. и 12. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2002, 5/2002, 2/2004, 3/2004 и 4/2013), 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: 11/2015 – пречишћен
текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ,
РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН
I
За председника и чланове Управног одбора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, на
време од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Парошки Кристијан
Брашњо Нандор
Јовановић Милош
Јандрић Дејан
Ђисалов Богданка
Крга Оливера
Јојкић Драган

председник
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
оснивача
Центра за физичку културу...
Центра за физичку културу...
Спортског савеза

стр.бр.
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II
За председника и чланове Надзорног одбора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, на
време од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.

Зеремски Данијела
Маџгаљ Ђуро
Ћорић Милена

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник Центра за физичку културу...

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-104/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

203.
На основу члана 40. 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 и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 25.08.2016.
године донелa је следећe
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
БУКОВСКИ ПЕТАР из Србобрана, Меше Селимовића 6, ИМЕНУЈЕ СЕ, са 26.08.2016. године, за члана
Управног одбора Спортског савеза Општине Србобран, на време од четири године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-111/2016-I
Дана: 25.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

204.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 103/2015),
члана 59. 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), члана 66. став
1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009) и
члана 16. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2016. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
21/2015 и 6/2016), Општинско веће на 4. седници одржаној 19.07.2016. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2016. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број: 21/2015 и 6/2016), глава 4.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска
управа, позиција 42, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 75.000,00 динара Центру за
социјални рад Општине Србобран за маркицу за Блечић Биљану.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 4.15. – социјална и дечија
заштита, функционална класификација 070 – социјална и дечија заштита из буџета, позиција 221/1,
програмска класификација 0901 – социјална заштита, економска класификација 463 – трансфери осталим
ниоима власти у износу од 75.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине
Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-123/2016-III
Дана: 19.07.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

205.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 103/2015),
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члана 59. 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), члана 66. став
1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009) и
члана 16. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2016. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
21/2015 и 6/2016), Општинско веће на 4. седници одржаној 19.07.2016. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2016. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број: 21/2015 и 6/2016), глава 4.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска
управа, позиција 42, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара Пикадо
клубу „Стрелац“ Србобран за учешће на европском првенству у Словенији.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 2.01. – председник Општине,
функционална класификација 110 – председник Општине из буџета, позиција 9/__,
програмска
класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 481 – дотација Пикадо клубу „Стрелац“
Србобран за учешће на европском првенству у Словенији од 50.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине
Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-114/2016-III
Дана: 19.07.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

206.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 103/2015),
члана 59. 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), члана 66. став
1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009) и члана
16. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2016. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 21/2015 и
6/2016), Општинско веће на 5. седници одржаној 26.07.2016. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2016. годину (»Службени лист
Општине Србобран», број: 21/2015 и 6/2016), глава 4.01 – Општинска управа, функција 130 – Општинска
управа, позиција 42, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 35.000,00 динара Јојкић
Драгану из Србобрана за трошкове лечења кћерке.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 4.01. – Општинска управа,
функционална класификација 130 – Општинска управа из буџета, позиција 38/4, програмска класификација
0602 – локална самоуправа, економска класификација 472 – једнократна помоћ Јојкић Драгану из Србобрана у
износу од 35.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

Број: 400-136/2016-III
Дана: 26.07.2016. године

ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

207.
На основу члана 7. став 3. Закона о озакоњењу („Службени гласник Републике Србије“, број: 96/2015),
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, 7/2012 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 6.
седници одржаној 16.08.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
I

стр.бр.
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Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката („Службени лист Општине
Србобран“, број: 1/2016, 10/2016 и 11/2016) мења се тако што се:
* у делу I тачка 7. уместо речи: „Дејан Давидов“ уписују речи: „Јанка Егри“, а уместо речи: „радник ЈП
„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“, дипломирани инжењер-мастер мехатронике“ уписују
речи: „радник Општинске управе, дипломирани инжењер грађевинарства“.
Измењен део I Решења гласи:
Образује се Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији Општине Србобран, коју
чине:
Р.бр.

Презиме и име

Функција у
Комисији

1.
2.
3.
4.

Весна Поповић
Слађана Голупски
Миодраг Живковћ
Сaња Станков

председник
зам.председ.
члан
члан

5.

Татјана Радишић

члан

6.

Ружица Стојановић

члан

7.

Јанка Егри

члан

8.

Славица Митровић

члан

9.
10.
11.

Поповић Андреа
Вујиновић Снежана
Тијана Бајат

члан
члан
члан

12.

Нићин Тања

члан

запослен/стручност

радник Општинске управе, дипломирани грађевински инжењер
радник Општинске управе, дипломирани инжењер архитектуре
средња стручна спрема, утомеханичар
средња стручна спрема, хемијска школа
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, грађевински техничар
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, дипломирани грађевински инжењер
радник Општинске упараве, дипломирани инжењер
грађевинрства
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, дипломирани грађевински инжењер
судент Високе пословне школе у Новом Саду
судент Високе пословне школе у Новом Саду
средња стручна спрема, економски техничар
радник ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине
Србобран“, референт за опште послове

Комсија из става 1. ове тачке Решења именује се на период од годину дана.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

Број: 06-68-6/2016-III
Дана: 16.08.2016. године

ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

208.
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, 7/2012 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 6. седници одржаној 16.08.2016. године донело је
У П У Т С Т В О
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНОГ МОБИЛНОГ УРЕЂАЈА - ТАБЛЕТА У ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ СРБОБРАН
Тачка 1.
Упутством о коришћењу службених мобилних уређаја - таблета у Општинском већу Србобран (у даљем
тексту таблета), уређује се право на коришћење, начин и време коришћења истих од изабраних, постављених и
заполсених лица (у даљем тексту: Веће), у циљу благовременог и ефикасног извршавања службених послова из
оквира права и дужности Већа.
Тачка 2.
Право на коришћење службених таблета имају изабрана, постављена и запослена лица и то: председник
Општине Србобран, заменик председника Општине Србобран, чланови Општинског већа, секретар Скупштине
Општине Србобран и Општинског већа, начелник Општинске управе Србобран, председник Скупштине Општине
Србобран, заменик председника Скупштине Општине Србобран, шефови одељења и запослени на радном месту
за скупштинске послове у Општинској управи Србобран (у даљем тексту: корисник).
Тачка 3.
При давању на коришћење таблета корисник је дужан да потпише потврду - реверс о примљеном
службеном таблету и мора у целости бити упознат са овим Упутством.
Након престанка мандата корисник је дужан да изврши повраћај таблета у року од 3 (три) радна дана.
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Тачка 4.
Таблети се смеју користити искључиво у сврху одржавања седница Већа: пријем материјала, праћење
рада седнице и као увид у архиву и статистичке податке рада Већа.
Корисници су у обавези да таблет имају приликом одржавања седнице Већа и у обавези су да исти буде
спреман за рад у смислу 100% напуњености батерије, као и да уз таблет на седници увек имају пуњач и
каблове за допуну батерије.
Корисник у потпуности одговара за губитак уређаја и намерна или ненамерна оштећења настала за
време коришћења уређаја, те га за то време не сме дати на коришћење трећим лицима.
Инсталација додатних програма на таблету није препоручљива.
Тачка 5.
Евиденцију о службеним таблетима у складу са овим Упутством обавља Одељење за јавне службе,
управу и заједничке послове Општинске управе Србобран, који је дужан да уреди сву потребну документацију,
листу задужења, реверсе о датим таблетима на коришћење.
Тачка 6.
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

Број: 031-13/2016-III
Дана: 16.08.2016. године

ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

209.
На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број: 129/2007) и члана 59. став 1. тачка 7) и члана 76. став 1. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 30. Одлуке о Општинском
већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 61. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 6. седници,
одржаној 16.08.2016. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
I
ЗОРАН ЧАЛЕНИЋ, дипломирани правник из Србобрана, са положеним правосудним испитом, РАЗРЕШАВА
СЕ са функције начелника Општинске управе Србобран са 31.08.2016. године, на образложени предлог
председника Општине Србобран.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

Број: 02-77/2016-III
Дана: 16.08.2016. године

ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

210.
На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број: 129/2007) и члана 59. став 1. тачка 7) и члана 76. став 1. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 30. Одлуке о Општинском
већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 61. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 6. седници,
одржаној 16.08.2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
I
ЈУЛИЈА ПОПИЋ, дипломирани правник из Србобрана, са положеним правосудним испитом, ПОСТАВЉА
СЕ за вршиоца дужности начелника Општинске управе Србобран, са 01.09.2016. године до постављења
начелника Општинске управе Србобран по расписаном јавном огласу, а најдуже два месеца.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-78/2016-III
Дана: 16.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.
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211.
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 и 7/2012),
члана 13. став 1. Одлуке о награди и признањима Општине Србобран, „Службени лист Општине Србобран“,
број: 10/2013), 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 6. седници одржаној 16.08.2016. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
1. Формира се Комисија за награде и признања Општине Србобран (у даљем тексту: Комисија).
2. Комисија има пет чланова.
3. За председника и чланове комисије на период од четири године, именују се
Ред.број

1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име

Николић Наташа
Парошки Кристијан
Цвејић Милена
Бранков Нестор
Вученовић Дејан

Функција у Комисији

председник
члан
члан
члан
члан

4. Задатак Комисије је да:
• утврђује текст јавног позива, у коме одређује рок за подношење предлога за доделу награде и
признања и обавезно га објављује у средствима јавног информисања на територији општине
Србобран;
• по истеку рока за предлагање, разматра сваки приспели предлог за доделу награде и признања који
је благовремен и потпун;
• уколико предлог није довољно образложен и документован, затражи од предлагача да у одређеном
року допуни предлог у писаној форми, а ако то не учини у остављеном року, сматраће се као да
предлог није ни поднет;
• ако сматра да у одређеној области нема дела која испуњавају услове за додељивање признања и
награде, може предложити Скупштини општине Србобран да се признање, односно награда не
додели;
• у припремању предлога одлука за доделу награде и признања може формирати стручна тела од
својих чланова, као и од истакнутих научних, културних и јавних радника и затражити мишљење од
одговарајућих институција и појединих стручњака за одређену област о делу предложеном за
признање и награду;
• након разматрања благовремених и потпуних предлога утврђује предлоге одлука о додељивању
признања и награде, појединачно за сваког предложеног кандидата, уз образложење чиме се
руководила код утврђивања предлога одлука.
5. Административне и друге послове за потребе Комисије, као и евиденцију о додељеним наград и
признањима, води Општинска управа Србобран.
6. Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о формирању Комисије за награде и признања
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 12/2013).
7. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

Број: 06-68-18/2016-III
Дана: 16.08.2016. године

ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

212.
На основу члана 84а. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012 и 1/2014), председник Општине Србобран доноси следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ЗА ОБЛАСТИ УРБАНИЗАМ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
I
АРАНКА БЕРГЕЛ из Србобрана, поставља се за помоћника председника Општине за области урбанизам
и енергетска ефикасност са даном 01. септембром 2016. године, на период до истека мандата председника
Општине.

стр.бр.
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II
Висину плате за именовану утврдиће посебним решењем Комисија за кадровска и административна
питања и радне односе Скупштине општине Србобран.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК

Број: 112-20/2016-III
Дана: 25.08.2016. године

ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић, с.р.

Р.бр.
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о приступању трећим допунама Статута Општине Србобран
Одлука о измени Одлуке о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Србобран и
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике Србије
односно Општине које се налази на територији Општине Србобран
Одлука о некоришћењу права прече куповине (Боснић Мирјана)
Одлука о некоришћењу права прече куповине (Дунђерски Душко, Котта-Дунђерски Гордана
и Вуковић Ђорђе)
Одлука о некоришћењу права прече куповине (Раут Сока)
Одлука о допуни Одлуке о одређивању надлежних органа за одлучивање и предлагање
аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Србобран
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп непокретности којим располаже
Општина Србобран
Одлука о условима и начину рушења објеката
Одлука о измени Одлуке о образовању Локалног савета за здравље
Решење о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај Установе за
културу Дом културе Србобран за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015.
годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по годишњем финансијском
извештају ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2015. годину
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
Решење о разрешењу директора Установе за културу Дома културе Србобран
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за културу Дома културе
Србобран
Решење о разрешењу директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам
Србобран
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за физичку културу, рекреацију
и туризам Србобран
Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за одређивање назива појединих
делова насељених места (улица и тргова) у Општини Србобран
Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Србобран

Број
стране
158
158
159
160
161
161
162
162
162
167
167
167
168
168
168
169
169
169
170
170
170
171

стр.бр.

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
219
210
211
212
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Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за планове
Решење о разрешењу чланова Савета за управљање миграцијама и трајна решења
Општине Србобран
Решење о разрешењу чланова Социјално економског савета – представника локалне
самоуправе
Решење о разрешењу чланова Савета за Парк природе «Бељанска бара»
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈКП «Градитељ» Србобран
Решење о разрешењу председника и чланова органа управљања Дома културе Србобран
Решење о разрешењу председника и чланова органа управљања Народне библиотеке
Србобран
Решење о разрешењу председника и чланова органа управљања Центра за социјални рад
Општине Србобран
Решење о разрешењу председника и чланова органа управљања Дома здравља «др Ђорђе
Бастић» Србобран
Решење о разрешењу председника и чланова органа управљања Центра за физичку
културу, рекреацију и туризам Србобран
Решење о разрешењу члана Управног добора Спортског савеза Општине Србобран
Решење о именовању председника и чланова Комисије за одређивање назива појединих
делова насељених места (улица и тргова) у Општини Србобран
Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Србобран
Решење о образовању Комисије за планове
Решење о именовању чланова Савета за управљање миграцијама и трајна решења
Општине Србобран
Решење о именовању чланова Социјално економског савета – представника локалне
самоуправе
Решење о именовању чланова Савета за Парк природе «Бељанска бара»
Решење о измени Решења о образовању Општинског савета за безбедност
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП «Градитељ» Србобран
Решење о именовању председника и чланова органа управљања Дома културе Србобран
Решење о именовању председника и чланова органа управљања Народне библиотеке
Србобран
Решење о именовању председника и чланова органа управљања Центра за социјални рад
Општине Србобран
Решење о именовању председника и чланова органа управљања Дома здравља «др Ђорђе
Бастић» Србобран
Решење о именовању председника и чланова органа управљања Центра за физичку
културу, рекреацију и туризам Србобран
Решење о именовању члана Управног добора Спортског савеза Општине Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о измени Решења о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката
Упутство о коришћењу службеног мобилног уређаја – таблета у Општинском већу Србобран
Чаленић Зоран - Решење о разрешењу начелника Општинске управе Србобран
Попић Јулија - Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе
Србобран
Решење о формирању Комисије за награде и признања Општине Србобран
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Решење о постављењу помоћника председника Општине за области урбанизам и енергетска
ефикасност

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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