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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
____________________________________________________________________________________
Година XLIII
_________Србобран
_________Србобран, 09.03.2020.
_ ___
____
__Брoj: 3.
_______________________________
__“Излази по потреби“_______________________________
10.
На основу члана 2. став 3. тачка 12. Закона о комуналним делатностима ( “ Службени гласни
гласник РС” број
88/11, 104/16 и 95/18) , члана 22. Одлуке о комуналном реду ( “Службени
Службени лист општине Србобран”, број 12/14,
14/15, 19/16- друга одлука и 2/17), члана 7.став 2.Одлуке о одржавању јавних зелених површина ( “ Службени
лист општине Србобран”, број 8/15, 19/16
19/16- друга одлука и 2/17) , члана 67. Статута општине Србобран ( “
Службени лист општине Србобран”, број 4/2019 и 20/2019), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу ( “
Службени лист општине Србобран”, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. П
Пословника Општинског већа
општине Србобран ( “ Службени лист општине Србобран”, број 2/2009, 11/17 и 26/17), Општинско веће на 85.
седници, одржаној дана 09.03.2020.
2020. године
године, доноси
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВН
НИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
И ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 2020.ГОДИНУ
Члан 1.
Под одржавањем јавних зелених површина у општини Србобран подразумева се уређење, текуће и
инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и других зелених површина.
Јавне зелене површине су земљишта која су у ск
складу
ладу са важећим просторно планским документима
намењена за подизање јавних зелених површина и неуређене јавне зелене површине под парложном травом.
Типови јавних зелених површина који су предмет одржавања: паркови, скверови, зеленило дуж
саобраћајница ( травњаци,
авњаци, дрвореди, ветрозаштитни појасеви и други засади), блоковско зеленило поред и око
стамбених зграда, парк шуме, јавне зелене површине за рекреацију, заштитно зеленило као и остале зелене
површине).
Послове одржавања јавних зелених површина на територ
територији
ији општине Србобран обавља ЈКП “ Градитељ”
Србобран.

-

Члан 2.
Уређење јавних зелених површина обухвата планирање, подизање и одржавање истих.
Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:
заснивање травних површина од одговарајућих смеша трава за дате услове, одржавање висине траве од 3
35 цм ( за травнате површине које се машински косе), уз редовно наводњавање ( уколико постоје услови,
прехрањивање и др.),
формирање ружичњака или цветњака од перена и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског цвећа,
прехрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или
осушеног материјала у жардињерима,
вишекратно орезивање живе ограде и пузавица у складу са естетским и ф
функционалним
ункционалним захтевима околине,
нега дрворедних садница у улици и алеји које су по правилу од исте врсте дрвећа и друге неопходне радње
ради заштите дрвећа,
обнова и реконструкција постојећих јавних зелених површина.

Члан 3.
Локације на подручју општине Србобран на којима се врши одржавање јавних зелених површина које су
предвиђене за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију.
Време, врста послова и динамика односно период обављања радова по локацијама
Одржавање и уређења цветних и зеле
зелених
них површина у општини Србобран чине следећи послови:
Р.бр.

Опис

Јединица
мере

1.

Чишћење и припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа у
жардињерама

м2

2.

Чишћење и припремање терена за сејање или садњу сезонског цвећа у парку
(земљана површина)

м2
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3.

Сејање или садња сезонског цвећа у жардињерама

м2

4.

Сејање или садња сезонског цвећа у парку ( земљана површина)

м2

5.

Окопавање сезонског цвећа и ружа

м2

6.

Заливање сезонског цвећа у парку ( земљане површина)

м2

7.

Заливање цвећа у жардињерама

ком.

8.

Заливање цвећа у саксијама на канделабрима

ком.

9.

Орезивање живе ограде

м1

10.

Утовар и одвоз биљних остатака на депонију

м3

11.

Садња- допуна живе ограде

м1

12.

Прихрањивање и третирање заштитним средствима

м2

13.

Садња сезонског цвећа у саксије пречника 25 цм

ком

14.

Окопавање садног материјала на расаднику

15.

Ручно уклањање траве на цветним површинама

16.

Ручно кошење траве на јавним површинама

по радном
часу
м2
по радним
часу

а) Садња, окопавање, заливање и прехрањивање цвећа у жардињерама и саксијама:
1. У Србобрану:
Жардињере у улицама:
Светог Саве:
2 комада фи 65 цм испред библиотеке површине 0,33 м2/ком- укупно 0,66 м2
4 комада 30*90 цм испред поште површине 0,27 м2/ком- укупно 1,08 м2
2 комада фи 75 цм испред Центра за социјални рад површине 0,44 м2/ком- укупно 0,88 м2
Трг Миливоја Туторова:
12 комада 30*65 цм површине- укупно 2,34 м2
1 комад 70*70 цм прелаз од Трга према Градитељу површине 0,49 м2/ком- укупно 0,49 м2
Доситејева:
7 комада 30*90 цм испред Позориштанца површине 0,27м2/ком- укупно 1,89м2
2 комада 40*140 цм, 0,56 м2/ком- укупно 1,12 м2
Трг Републике:
- 20 комада фи 75 цм према улици Светог Саве површине 0,44 м2/ком- укупно 8,00 м2
15 комада 30*65 цм према улици Ј.Ј.Змај површине 0,20 м2/ком- укупно 3,00 м2
Бардова:
4 комада 30*65 цм површине 0,20 м/ком-0,80 м2
Карађорђева:
9 комада фи 65 цм деоница од Ј.Ј.Змаја до Светог Саве површине 0,33 м2/ком- укупно 3,00 м2
Трг Слободе:
парк- стубне жардињере 4 комада- 4 нивоа ( фи 80, фи 60, фи 40, фи 25 цм) 0,95 м2/ком- укупно 3,80
м2
Жардињере код нове пијаце:
-23 комада- димнезија 0,86 м х 0,3 м- укупна површина 5,93 м2
Доситеја Обрадовића:
1 изливена жардињера дуж ЈКП “ Градитељ” Србобран- димензије 62 м х 0,29 м- укупна површина 17,
98 м2
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Аутобуска станица:
2 комада- димензија 0,39 м х 1, 39 м- укупна површина 1,08 м2
6 комада- димензија 0,88 м х 0, 29 м- укупна површина 1, 53 м2
Укупан број жардињера: 114 комада
Укупно површина: 53,58 м2
Саксије пречника 25 цм на канделабрима у ул. Карађорђева на тргу Слободе ( парк)
Број саксија: 67 комада
Украсна сељачка кола у улици Светог Саве: 1 комад.
2. У Турији:
Жардињере испред зграде Месне заједнице и испред ОШ “ Петар Драпшин”
Број жардињера: 11 комада
5 комада 1,30* 1,30 м око дрвећа испред зграде Месне заједнице- укупно 8, 45м2
6 комада 0,90*2, 00 м у бехатону испред зграде Месне заједнице- укупно 10,80 м2
Укупна површина: 19, 25 м2
3. У Надаљу:
-

Жардињере код споменика Момчилу Тапавици, код Светосавског дома
Број жардињера: 10 комада

- Укупна површина: 2,64м2
Саксије пречника 25цм на канделабрима у улици Светог Саве
Број саксија: 12 комада.
б) Садња, окопавање, заливање, прехрањивање цвећа и одржавања зеленила на јавним површинама:
У Србобрану:
-

-

Окопавање, ручно уклањање траве на цветним површинама и садња цвећа на земљаним површинама Трга
слободе ( парк)- укупна површина: 140м2;
Орезивање и окопавање живе ограде у укупној дужини од 1.600 дужних метара, по потреби садња и допуна
живе ограде на јавним површинама у улици Светог Саве, уз Спортску халу и Гимназију на Тргу професора
Миливоја Туторова, на Тргу Слободе ( парк), код Католичке цркве, код Хотела “ Елан”- утовар и одвоз
биљних остатака на депонију удаљену до 10, 50м2;
Орезивање и копање шибља ( улица Карађорђева);
Орезивање садница кугластог багрема и шибља око стабала- укупно 141 комада ( улица Јована Јовановића
Змаја- 100 комада, Доситејева- 12 комада и Карађорђева- 29 комада);
Други послови сличне природе.

- Време, динамика односно период обављања радова по локацијама:
Одржавање јавних зелених површина се врши током читаве године у зависности од периода вегетације и
врсте радова на одржавању јавних зелених површина.
Број заливања и окопавања, орезивања, садња допуне живе ограде прехрањивања и третирања
заштитним средствима врши се у зависности од потребе и временских услова.
Надлежно одељење Општинске управе Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених
послова, а одржавање дрвећа, орезивање и вађење вршиће се по потреби у време мировања вегетације.
-За машинско кошење јавних зелених површина у Србобрану предвиђене су следеће површине:
Парк на Тргу слободе

5.688м2

Површине уз Халу спортова и Гимназија, уз мост, испред хале и Хотела ( десна
страна моста)

7.621м2

Површине уз канал од моста до пијаце:
Површине око жутог бунара до Поште
Површине око Катoличке цркве

3.050 м2
370 м2
2.310м2
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Све травне површине око спортских терена на Рекавици:

9.224м2

Зелена површина поред дрвореда у улици Светог Саве

2.410м2

Површина испред објекта у улици Карађорђева број 19

50 м2

Зелена површина поред дрвореда на Тргу Републике

283м2

Површине око Нове пијаце

820 м2

Површине око школе “ Ј.Ј.Змај”

2650м2

УКУПНО:

34.476м2

Поред наведених површина машински или ручно се косе и путни појасеви у улици 19. Октобра, Новосадски пут
од бензинске пумпе до моста, Туријски пут од моста до Семенарства и путни појас од завршетка улице Милоша
Обилића у Србобрану до уласка у Турији ( “ Кувајт”, улица Бранислава Нушића, итд)
- За ручно или машинско кошење у Србобрану предвиђено је одржавање следећих површина:
-

Површине уз мост и банкине на Рекавици;
Каналска улица и део уз канал ДТД;
Околина око Сексерове ћуприје, део Скопљанске улице и Калварије;
Појас иза Кланице и део до зграде Циглане;
Површине од моста на каналу ДТД и део пута до пруге;
Одржавати појас уз стазу уз канал од моста до Жаба бара;
Одржавати појас иза Жаба бара и Фудбалског стадиона;
Одржавати појас уз пут за Вашариште;
Одржавати зеленило на раскрсницама на начин да буду прегледне;
Одржавати површине испред касарне;
Одржавање површине између спортске хале, кошаркашког терена и хотела “ Елан”

- За ручно или машинско кошење у Србобрану, другог приоритета, предвиђене су следеће површине:
-

Сексерова ћуприја/ Беглучка страна/
Сексерова ћуприја/ Тукљанска страна/
крај Барањске улице до мостића на Криваји
десна страна од улице Барањска од мостића на Криваји до улице Поповача Венац
канал од улице 19 октобар до улице Србобрански Шанац и десне стране од моста на Криваји до Иђошке
улице
десна страна Туријски пут од улице Јованов Тодора до Виталовог складишта
лева страна ул. Ђорђа Зличића до помоћног фубалског терена, од почетка улице завршно са бр. 10 у
истој улици
лева и десна страна Пролетерске улице од силоса до улице Ђорђа Зличића
лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена од бр. 16 до пруге
Фрушкогорска улица од моста на Криваји до улице Петефи Шандора и реке Криваје
лева страна улице Ђорђа Зличића до помоћног фудбалског терена од бр. 10 до бр. 16 у тој улици
Туријски пут од моста до Авалске улице, омеђен регионалним путем и десне стране Туријске улице
околина око Сексерове ћуприје и део Скопљанске улице и Калварија
камп на Вашаришту
шумица на Вашаришту- спортски терени до фудбалског игралишта
угао улице Рибарске и Поповача венац
појас иза велике пијаце улица Доситејева
део парцеле број 12/1 у Србобрану у ширини од 10 метара од асфалтног пута
простор омеђен улицама Дунавска, Нишка и Бјеловарска ( терен за боћање)
травнате површине на Рајчуру ( осим стадиона ФК “ Младост радост” и бивше пијаце) укупне површине
74.970 м2

Надлежно одељење Општинске управе Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених
послова, другог приоритета, зависно од вегетације
Кошење се врши по потреби када је трава виша од 20 цм.
- За машинско кошење у Турији предвиђено је одржавање следећих површина:
Бивша стара кафана у центру површине 600м2;
Травната површина на спортском у центру Турије површине 1300м2
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- За машинско кошење у Надаљу предвиђено је одржавање следећих површина:
Парк код Месне заједнице;
Парк код поште;
Парк код Дома здравља;
Парк код цркве;
Укупна површина за кошење: 4530м2
Надлежно одељење Општинске управе Србобран одређује динамику и приоритете обављања наведених послова
у зависности од вегетација
Машинско кошење се врши по потреби када је трава виша од 5 цм, а ручно до два пута месечно.
-Јавне зелене површине које се издају за Сенокос у општини Србобран су:
Путни појас са обе стране Сегединског пута/ почетак је иза салаша Дебељачки
улица Туријска од асвалтног пута до жичане ограде расадника и појас од асвалтног пута према Турији до
ограде расадника
обала канала ограничена улицама Неретљанска до Ратарске улице
обала канала од Жаба бара до завршетка фудбалског стадиона
појас иза Кланице и део до зграде Цигљане
део парцеле број 12/1 у Србобрану
парцела број 1906 у Турији
- Део јавних зелених површина у општини Србобран се издају за Сенокос на основу огласа за давање на
привремно коришћење земљишта у сврху Сенокса у периоду вегетације од априла до октобра месеца.
Обавезе закупца се регулишу уговором који се закључује између закупца и надлежног одељења
Општинске управе Србобран.
Члан 4.
Планирана средства за реализацију овог програма се обезбеђују из средстава која су предвиђена у
буџету општине Србобран за 2020. годину.
Средства планирана буџетом општине Србобран за 2020. годину за реализацију овог програма износе
укупно 12.000.000,00 динара-позиција 42/5.
Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање јавних зелених површина.
Цена одржавања јавних зелених површина утврђена је Одлуком Надзорног одбора на ЈКП “ Градитељ”
Србобран број 773/2017-1.2 од 21.06.2017. године у износу од 4,12 дин/м2 на коју је решењем Општинског
већа општине Србобран дата сагласност број 38-36/2017-III од 13.07.2017. године.
Члан 5.
Надзор над извршењем Програма врши овлашћено лице надлежног одељења Општинске управе
Србобран.
Овлашћено лице има обавезу да свакодневно сат времена пре краја радног времена обиђе све локације
предвиђене програмом, као и да води дневник услуга који се једном недељно оверава од стране овлашћеног
лица.
На основу Дневника услуга на крају сваког месеца се врши фактурисање и плаћање услуга.
Члан 6.
ЈКП “ Градитељ”је дужно да у току радног времена надлежног одељења Општинске управе Србобран
обезбеди контакт, а по потреби и присуство једног лица које ће бити задужено за организацију посла и
координацију са овлашћеним лицем у процесу организације и контроле извршених послова.
Надлежно одељење Општинске управе Србобран је дужно да именује лице одговорно за издавање
налога и координацију послова и контролу квалитета извршених услуга.
Општинска управа Србобран као наручилац услуга има право да од ЈКП “ Градитељ” Србобран као
пружаоца услуга наплати уговорну казну у случају ако Пружалац услуге неуредно не испуњава следеће
обавезе:
-

ако не врши услугу у складу са Програмом, стандардима и нормативима који се примењују за ову област
и ако не поступи по рекламацији Наручиоца услуга
ако не предузима мере из области заштите и безбедности на раду за раднике који су ангажовани за
вршење услуга
ако не поштује радно време утврђено одредбама овог Програма осим уколико је радно време другачије
одређено на захтев Наручиоца.

Уговорна казна ће се уредити у складу са одредбама Закона о облигационим односима, а умањење
уговореног износа не може прећи износ предвиђен одредбама Закона о облигационим односима.

стр.бр. 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____

_09.03.2020. Број 3

Члан 7.
Неопходна средства и опрему за вршење услуга из овог Програма обезбеђује ЈКП “ Градитељ” Србобран
као пружалац услуга, као и коришћење електричних инсталација и прикључака за воду, док су набавка
средстава и опреме за вршење услуга урачунати у цену вршења услуга.
Члан 8.
Ближи услови за обављање услуга из овог Програма се утврђују уговором који се закључује између
Општинске управе Србобран као наручиоца услуга и ЈКП “ Градитељ” као пружаоца услуга, при чему предлог
уговора утврђује надлежно одељење Општинске управе Србобран.
Надлежно одељење Општинске управе Србобран је дужно да до 31. Јануара поднесе Општинском већу
извештај о реализацији Програма у претходној години.
Члан 9.
Овај Програм се има објавити у “ Службеном листу општине Србобран”
ОПШТИНA СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-17-5/2020-III
Дана: 09.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки,с.р.

11.

На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 15/2016 И 88/2019), члана 28. Став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 2. став 1. тачка 19) Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009, 11/2017 и 26/2017), Општинско веће на
85. седници одржаној 09.03.2020. године размотрило је Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности
на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за 2020.годину, и поводом
исте донело следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ВИСИНУ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА СИСТЕМ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на висину трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса утврђених
Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран број 114/2020-1 од 21.01.2020.године, и то:

Ред.бр.
1.

Опис позиције

Износ у динарама
(без ПДВ-а)

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорију
типског прикључка:

1.1

Г-2,5

1.2

Г-4

82.408,00

1.3

Г-6

92.408,00

2.

-

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са
изградњом мреже за категорије типског прикљчка:

2.1

Г-2,5

-

2.2

Г-4

65.926,00

2.3

Г-6

73.926,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за
сваки додатни метар преко граничне удаљености:

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије
типског прикључка:

1.054,00

4.1

Г-2,5

-

4.2

Г-4

4.369,00

4.3

Г-6

7.282,00
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
ОПШТИНA СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-1/2020-III
Дана: 09.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки,с.р.

12.

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-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 67. Статута општине Србобран
(„Службени лист општине Србобран“ број 4/2019 и 20/2019), члана 2 и 38. Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист општине Србобран“ број 10/2008 и 10/2017), члана 66. Став 1. Пословника Општинског већа
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 3. Одлуке о
буџету општине Србобран за 2020. годину (»Службени лист општине Србобран број 20/19), Општинско Веће
општине Србобран, на 85. седници, одржаној дана 09.03.2020. године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

2.

3.
4.
5.

Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за
2020. годину (»Службени лист
општине Србобран», број 20/19) раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета,
позиција 66, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 115.727,40 динара
(Словима: стопетнаестхиљадаседамстодвадесетседамдинара и 40/100) за „новчану помоћ Чикић Љубиши
из Надаља за санацију објекта оштећеног приликом пожара“
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5
– Општинска Управа,
функционална класификација 070 – социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту, позиција 71/11, програмска класификација 0901, економска класификација 472- накнаде
за социјалну заштиту из буџета- за „новчану помоћ Чикић Љубиши из Надаља за санацију објекта
оштећеног приликом пожара“
Обавезује се Чикић Љубиша да благовремено достави Одељењу за урбанизам, стамбено- комуналне
послове и заштиту животне средине правдање утрошка одобрених средстава.
О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНA СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-15/2020-III
Дана: 09.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки,с.р.

13.

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-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 67. Статута општине Србобран
(„Службени лист општине Србобран“ број 4/2019 и 20/2019), члана 2 и 38. Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист општине Србобран“ број 10/2008 и 10/2017), члана 66. Став 1. Пословника Општинског већа
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 3. Одлуке о
буџету општине Србобран за 2020. годину (»Службени лист општине Србобран број 20/19), Општинско Веће
општине Србобран, на 85. седници, одржаној дана 09.03.2020. године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за
2020. годину (»Службени лист
општине Србобран», број 20/19) раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета,
позиција 66, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 81.889,20 динара
(Словима: осамдесетједнахиљадаосамстоосамдесетдеветдинара и 20/100) за „новчану помоћ Радојки
Опанчарев из Србобрана на име санације објекта оштећеног приликом пожара“
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Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5
– Општинска Управа,
функционална класификација 070 – социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту, позиција 71/10, програмска класификација 0901, економска класификација 472- накнаде
за социјалну заштиту из буџета- за „новчану помоћ Радојки Опанчарев из Србобрана на име санације
објекта оштећеног приликом пожара“
Обавезује се Радојка Опанчарев да благовремено достави Одељењу за урбанизам, стамбено- комуналне
послове и заштиту животне средине правдање утрошка одобрених средстава.
О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
Ово Решење објавти у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНA СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-65/2020-III
Дана: 09.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки,с.р.

14.

На основу члана 2.став 1. тачка 14. и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима ( “
Службени гласник РС”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 11. Одлуке о обављању зоохигијене ( “
Службени лист Општине Србобран”, број 17/2018 и 19/2018- исправка и 13/2019 ), члана 2. став 1.
тачка 19. Одлуке о Општинском већу ( “ Службени лист Општине Србобран”, број 10/2008 и 10/2017) и
члана 66. став 1. Пословника Општинског већа ( “ Службени лист општине Србобран”, број 2/2009,
11/2017 и 26/2017), Општинско веће на 85. седници, одржаној дана 09.03.2020. године, размотрило је
Програм обављања делатности зоохигијене за 2020. годину ЈКП “ Градитељ” Србобран и поводом истог,
донело следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм обављања делатности зоохигијене за 2020. годину бр. 115/2020-3-1 од
29.01.2020. године
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу Општине
Србобран”.
ОПШТИНA СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-17-6/2020-III
Дана: 09.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки,с.р.

15.

На основу члана 2. став 1. тачка 14 и члана 4. став 3 Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 11. Одлуке о обављању делатности зоохигијене (
„Службени лист Општине Србобран“ број 17/2018 и 19/2018-исправка), Надзорни одбор ЈKП „Градитељ “
Србобран на својој 25.редoвној телефонској седници одржаној дана29.01.2020.године доноси:
ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЈКП ''ГРАДИТЕЉ''СРБОБРАН
Члан 1.
Овим Програмом обављања делатности зоохигијене за 2020. годину на територији општине Србобран
ЈКП''Градитељ''Србобран ( у даљем тексту Програм) уређује се обављање делатности зохигијне на територији
општине Србобран (насељена места Србобран, Турија, Надаљ) за 2020.годину.
На територији сва три насељена места Општине Србобран послови обављања делатности зоохигијене
спроводе се у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене којом се наведени послови поверавају
ЈКП „Градитељ“ Србобран .
Зохигијенска служба обавља послове:
- хватања и збрињавања напуштених животиња и луталица (паса и мачака) у прихватилиште;
- нешкодљиво уклаљање лешева животиња са површина јавне намене и објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет животиња ;
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транспорта или организовања транспорта лешева животиња са површина јавне намене и објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање
животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или околину;
послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.

Члан 2.
Пријаве угинулих и напуштених животиња у зависности од места становања корисника услуга вршиће се:
-

у Србобрану преко ЈКП ''Градитељ'' Србобран
у Турији преко Месне заједнице
у Надаљу преко Месне заједнице.

Члан 3.
Превозно средство којим се врши превоз угинулих животиња после сваке употребе се дезинфикује, а
радник хигијеничар је дужан да приликом обављања овог посла користи лична заштитна средства на раду.
Члан 4.
Јавно комунално предузеће ''Градитељ''Србобран је дужно да сточно гробље одржава у складу са општим
актима који регулишу поступање са животињским лешевима.
Члан 5.
Уколико се у току 2020.године створе услови за хумано уклањање паса луталица на предлог ЈКП
''Градитељ'' Србобран Општинско веће Општине Србобран ће извршити измену овог Програма. До изградње
потребних објеката и стварања материјално техничких услова за хумано уклањање паса луталица на начин
утврђен позитивним прописима који регулишу ову област, ЈКП ''Градитељ'' Србобран може ове послове
поверавати за то овлашћеном, регистрованом и технички опремљеном предузећу или предузетнику уз
сагласност Општинског Већа.
Члан 6.
Планирана средства за реализацију овог Програма у износу од 1.000,000,00 динара обезбеђују се из
средстава која су предвиђена у буџету Општине Србобран за 2020 - заобављање делатности зоохигијене.
Члан 7.
Надзор над извршењем овог Програма врши надлежно одељење Општинске управе Србобран, на основу
Дневника услуга који се оверава једном месечно од стране овлашћеног лица надлежног одељења Општинске
управе Србобран.
ЈКП „Градитељ“ Србобран је дужно да када обавља послове из овог Програма у току радног времена,
обавести надлежно одељење Општинске управе Србобран, обезбеди контакт а по потреби и присуство једног
лица који ће бити задужено за организацију посла и координацију са овлашћеним лицем надлежног одељење
Општинске управе Србобран, у процесу организације и контроле извршених послова.
Општинска управаСрбобран ће именовати лице овлашћено за издавање налога и координацију послова и
контролу квалитета извршених услуга.
Члан 8.
За обављање послова из овог програма, ЈКП ''Градитељ'' Србобран ће одредити и ангажовати потребан
број извршилаца према обиму и врсти посла из овог Програма са задатком да изврши прикупљање лешева
животињског порекла и одвожења до сточног гробља изграђеног за потребе сва три насељена места Општине
Србобран.
Неопходна средства и опрему за вршење услуга из овог програма обезбеђује ЈКП ''Градитељ'' Србобран.
Набавка средстава и опреме за вршење услуга урачунати су у цену вршења услуга.
Поједине послове у вези рада Зоохигијенске службе ЈКП “Градитељ” Србобран може поверити другом
правном лицу или предузетнику на основу предходно спроведених поступака јавне набавке.
За потребе обављања послова уклањања, транспорта и уништавања лешева и отпада животињског
порекла обезбеђена су средства у буџету општине Србобран у износу од 1.200.000,00динара.
Члан 9.
У случају прекида пружања услуга из овог програма извршилац је обавезан да писмено обавести
надлежну службу која врши надзор над извођењем радова, о прекиду пружања услуга као и разлозима прекида
у року од 6 сати, након чега ће надлежна служба надзора обавестити наручиоца посла. Уколико извршилац у
року од 3 дана не обезбеди обављање тих послова наручилац ће на рачун извршиоца ангажовати другог
извршиоца.
Члан 10.
Ближи услови за обављање услуга из овог програма, утврђују се уговором који се закључује између
Општинске управе Србобран, као наручиоца услуга и ЈКП ''Градитељ'' Србобран као пружаоца услуга. Предлог
уговора утврђује надлежно одељење Општинске управе Србобран,.
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Члан 11.
Програм обављања делатности зоохигијене на територији општине Србобран за2020. годину доставља
се Општинском већу ради прибављања сагласности.
Члан 12.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“након прибављања
члана 11. овог Програма.
ЈКП “ГРАДИТЕЉ“
СРБОБРАН
Број: 115/2020-3-1
Дана: 29.01.2020. године

сагласности из

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Владимир Николић,с.р.

16.
ИСПРАВКА:
Врши се исправка Одлуке о локалним комуналним таксама објављена, број 434-12/2019-I објављена у
„Службеном листу општине Србобран“, број 20/2019 од 30.12.2019.године тако што се на крају Одлуке додаје
ТАКСЕНА

ТАРИФА

Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору плаћа се локална комунална такса из овог тарифног броја,
утврђује се у годишњем износу у зависности од величине правног лица у смислу закона којим се уређује
рачуноводство, врсте делатности и зоне одређене Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист општине
Србобран“, број: 11/2010, 4/2013, 4/2015 , 19/2016-др.Одлука и 6/2019).
Под фирмом у смислу ове Одлуке подразумева се сваки истакнути назив или име на пословном простору
које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност у том простору.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника,такса се плаћа само
за једну фирму.
Локална комунална такса за истицање фирме плаћа се за седиште, представништво и за сваку издвојену
пословну јединицу на територији општине Србобран.
Правним лицима и предузетницима који су обвезници комуналне таксе, чије је седиште на територији
општине Србобран, такса се умањује за 30% у свим зонама за истакнуту фирму на пословном простору који се
налази на адреси седишта.
Правним лицима и предузетницима који су обвезници комуналне таксе, чије је седиште на територији
општине Србобран, такса се умањује за 50% у свим зонама за истакнуту фирму на пословном простору који се
налази на адреси изван седишта.
Локална комунална такса из овог тарифног броја утврђује се на годишњем нивоу, а плаћа се месечно до 15тог у месецу за текући месец .
До доспелости решења за текућу годину обвезник је дужан да до 15-тог у месецу за текући месец плаћа
месечни износ аконтације локалне комуналне таксе из овог тарифног броја у висини која одговара утврђеном
месечном износу локалне комуналне таксе за последњи месец који претходи години за коју се утврђује и плаћа
такса. Разлику између комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је
дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању таксене обавезе за текућу
годину.
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у микро и
мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности:банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина; коцкарница; кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а
имају годишњи приход до 50.000,000,00 динара не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала и микро правна
лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара и предузетници који имају годишњи приход преко
50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина; коцкарница; кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до једне просечне зараде и то:
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Годишњи
износ
57.678.00
46.142,00
34.607,00

ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица
(осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина; коцкарница; кладионица, бинго сала и
пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до
једне и по просечне зараде и то:
Зона

Годишњи
износ
86.517,00
69.214,00
51.910,00

ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (
осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента ;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина; коцкарница; кладионица, бинго сала и
пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до
две просечне зараде и то:
Зона
ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Годишњи
износ
115.356,00
92.285,00
69.214,00

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и
микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских
услуга; електропривреде; казина; коцкарница; кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до пет просечних зарада и тo:
Зона
ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Годишњи
износ
288.390,00
230.712,00
173.034,00

Тарифни број 2.
Локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила,осим пољопривредних
возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима:

1
1) за теретна возила :
- за камионе до две тоне носивости
- за камионе од 2t до 5t носивости
- за камионе од 5t до 12 t носивости
- за камионе преко 12 t носивости
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

у динарима
Износ
4
1.730,00
2.300.00
4.020.00
5.740,00
570.00
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3) за путничка возила
- до 1.150 cm3
- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3
- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3
- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3
- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3
- преко 3.000 cm3
4) за мотоцикле
- до 125 cm3
- преко 125 cm3 до 250 cm3
- преко 250 cm3 до 500 cm3
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3
- преко 1.200 cm3
5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета
- 1 t носивости
- од 1 t до 5 t носивости
- од 5 t до 10 t носивости
- од 10 t до 12 t носивости
- носивости преко 12 t
7) за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 – 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 – 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 -177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела

570.00
1.140.00
1.720.00
2.300.00
3.470.00
5.740.00
460.00
680.00
1.140.00
1.390,00
1.720,00
50,00
460,00
800,00
1.090,00
1.500,00
2.300,00
1.720,00
2.300,00
2.900,00
3.470,00
4.610,00
1.140,00

Обвезник локалне комуналне таксе из овог тарифног броја је правно и физичко лице на чије име се
региструје возило.
Локална комунална такса из овог тарифног броја плаћа се једном годишње приликом регистрације возила.
Без доказа о плаћеној такси не може се извршити регистрација возила.
Локална комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за моторна возила за која се не плаћа
путарина, сходно Закону о јавним путевима.
Тарифни број 3.
За држање средстава за игру (“ забавне игре”) на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима,
флиперима, билијар, пикадо и слично, утврђује се комунална такса по апарату, у месечном износу по зонама и
то:.
зона
на подручју прве зоне
на подручју друге зоне
на подручју треће зоне

износ
1.000,00
800,00
600,00

Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о грађевинском земљишту општине
Србобран ("Службени лист општине Србобран", број: 11/2010, 4/2013, 4/2015, 19/2016-др.Одлука и 6/2019).
Таксени обвезник из овог тарифног броја је држалац, правно и физичко лице , односно предузетник који
држи апарате за игре, односно приређује забавне игре у простору.
Такса по овом тарифном броју утврђује се сразмерно времену коришћења апарата.
Локална комунална такса из Тарифног броја 5. доспева и плаћа се у целости у року од 8 дана од дана
уручења решења.
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Данка Васиљевић, с.р.
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САДРЖАЈ

Број
стране

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
10
11

Програм одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за
2020.годину
Решење о давању сагласности на висину трошкова прикључења на систем за
дистрибуцију природног гаса

16
21

12

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

22

13

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

22

14
15
16

Решење о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за
2020.годину
Програм обављања делатности зоохигијене за 2020.годину на територији општине
Србобран ЈКП „Градитељ“ Србобран
Исправка (Одлука о локалним комуналним таксама)

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: Данка Васиљевић
www.srbobran.rs
Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши
„Академија Оксфорд“, Јагодина, кнегиње Милице 21

23
23
25

