СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
___________________________________________________________________________________
Година XLIII
_________Србобран, 15.10.2020.
_ ___
____
__Брoj: 20
____________________________
__“Излази по потреби“_______________________________
127.
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 58. Статута Општине Србобран („Службени
лист Општине Србобран“, број 4/2019 и 20/2019) и члана 38. Пословника Скупштине општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 3. седници
одржаној 15.10.2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
ТАТЈАНА ИВАНОВИЋ, мастер правник из Србобрана ПОСТАВЉА СЕ за заменика секретара
Скупштине Општине Србобран са 15.10.2020. године, на време од четири године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 112-103/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

128.

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима општине Србобран („Службени лист општине
Србобран“ број:10/2013), члана 10. и члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине
Србобран“ број 4/2019 и 20/2019) и члана 169. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист
општине Србобран“ број: 11/2019) Скупштина општине Србобран на својој 3. седници одржаној
15.10.2020.године донела је
ОДЛУКУ
о додељивању Октобарске награде општине Србобран у 2020. години
Члан 1.
Октобарска награда општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће
у науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном
раду или у другим областима привредног и друштвеног живота у виду плакете, ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2020.
години
1. др ХАРГИТА ХОРВАТ ФУТО
-

за остварење у области културног стваралаштва, ангажовање на ширењу и развоју културе и
развијању активности аматерских културно-уметничких друштава, као и стварању услова за
коришћење културних добара.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 17-9/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.
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129.

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима општине Србобран („Службени лист општине
Србобран“ број:10/2013), члана 10 и члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине
Србобран“ број 4/2019 и 20/2019) и члана 169. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист
општине Србобран“ број: 11/2019) Скупштина општине Србобран на својој 3.седници одржаној
15.10.2020.године донела је:
ОДЛУКУ
о додељивању Захвалнице општине Србобран у 2020. години
Члан 1.
Захвалница, као Признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге,
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и материјалних добара,
ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2020. години
1. БОРИВОЈ МИКОВИЋ
за хумана дела
2.

Удружење “НАША ПРИЧА“ Србобран
за хумана дела

3.

ДРАГАН КРЊЕТИН
за постигнуте резултате и успехе у раду и хумана дела

4. ВОЛОНТЕРИ ПРИ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за хумана дела
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 17-10/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

130.

На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 17. Закона о комуналним делатностимa („Службени гласник
Републике Србије”, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број: 129/2007 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и
47/2018 ),члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности,
(„Службени гласник Републике Србије”, број 13/2018, 66/2018 и 51/2019) члана 40. став 1. тачка 20.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број:4/2019 и 20/2019) и члана 147. став
2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 11/2019),
Скупштина општине Србобран, на 3. седници одржаној 15.10. 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист општине Србобран”, број 17/2018 и 13/2019) ,
иза члана 22. додају се чланови 22а ,22б , 22в и 22г. који гласе:
“Члан 22а.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да трајно и несметано пружа
комуналну услугу из члана 1. ове Одлуке.
Предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе –Одељења за урбанизам и
стамбено-комунално послове и заштиту животне средине врши и ванредне послове у вези са обављањем
комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 22б.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, Предузеће је дужно без одлагања предузети мере
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ради отклањања узрока поремећаја односно прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника услуга.
Мере које је Предузеће дужно да предуземе у случајевима из става 1. овог члана су:
радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја,односно разлога због којих је
дошло до прекида у пружању комуналне услуге, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању
пружања услуга;
хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање ове комуналне делатности, као и заштита
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или хаварија;
предузима и друге мере које наложи Одељење за урбанизам стамбено-комунално послове и
заштиту животне средине Општинске управе Србобран.
Члан 22в.
Предузеће је дужно да у случају прекида обављања комуналне делатности управљања јавним
паркиралиштима настале у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или
штрајка, као и када услед више силе дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без
одлагања обавести Општинско Веће општине Србобран.
Када Општинско Веће из претходног става прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму
обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, дужно је да без одлагања:
одреди ред првенства и начин пружања услуге онимкорисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
нареди мере у циљу заштите заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребнемере ради обезбеђивања
пружања услуге;
ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односнопоремећај настао из других разлога у
пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 22г.
У случају прекида вршења послова комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно
актом оснивача.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-185/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

131.
На основу члана 4.став 1. и3. и члана 17. Закона о комуналним делатностимa („Службени гласник
Републике Србије“, број: 88/2011 , 104/2016 и 95/2018), члана 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и
47/2018),члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник Републике Србије”, број 13/2018, 66/2018и 51/2019), члана 40. став 1. тачка 20.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број:4/2019 и 20/2019) и члана 147. став
2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 11/2019),
Скупштина општине Србобран, на 3. седници одржаној 15.10. 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
У Одлуци о димничарским услугамана територији општине Србобран („Службени лист општине
Србобран”, број 17/2018 и 13/2019) , иза члана 27. додају се чланови 27а. и 27б. који гласе:
„Члан 27а.
Предузеће је дужно да у случају прекида обављања комуналне делатности - димничарских услуга,
насталих у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и
када услед више силе дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без одлагања обавести
Општинско Веће општине Србобран.
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Када Општинско Веће из претходног става прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму
обављања комуналне делатности - димничарских услуга, дужно је да без одлагања:
одреди ред првенства и начин пружања услуге онимкорисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
нареди мере у циљу заштите заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребнемере ради обезбеђивања пружања
услуге;
ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односнопоремећај настао из других разлога у
пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 27б.
У случају прекида вршења послова комуналне делатности - димничарских услуга услед штрајка,
Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом оснивача.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службеном листу општине Србобран”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-186/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

132.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број:
129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/018), члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2.и 17.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије”, број: 88/2011,104/2016 и
95/2018), члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник Републике Србије”, број 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 40. став 1. тачка 20.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 4/2019 и 20/2019) и члана 147. став
2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број:
11/2019)Скупштина општине Србобран, на 3. седници, одржаној 15.10.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ
Члан 1.
У Одлуци о јавној расвети („Службени лист општине Србобран”, број 18/2015,19/16-друга Одлука, и
13/2019 ) , иза члана 7а. додају се чланови 7б, 7в, ,7г и 7д. који гласе:
“Члан 7б.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да реализацијом плана и програма
трајно и несметано пружа комуналне услуге.
Предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе –Одељења за урбанизам и
стамбено-комунално послове и заштиту животне средине врши и ванредне послове у вези са обављањем
комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 7в.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, Предузеће је дужно без одлагања предузети мере
ради отклањања узрока поремећаја односно прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника услуга.
Мере које је Предузеће дужно да предуземе у случајевима из става 1. овог члана су:

-

радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја,односно разлога због којих је
дошло до прекида у пружању комуналне услуге, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању
обављања ове комуналне делатности;
- хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање ове комуналне делатности, као и заштита
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или хаварија;
- предузима и друге мере које наложи Одељење за урбанизам стамбено-комунално послове и
заштиту животне средине Општинске управе Србобран.

Члан 7г.
Предузеће је дужно да у случају прекида вршења послова јавне расвете настале у случају
непредвиђених околности ( хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и када услед више
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силе дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без одлагања обавести Општинско Веће
општине Србобран.
Када Општинско Веће из претходног става прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму
вршења послова јавне расвете, дужно је да без одлагања:
одреди ред првенства и начин пружања услуге онимкорисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
нареди мере у циљу заштите заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге
имовине;
предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребнемере ради обезбеђивања
пружања услуге;
ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односнопоремећај настао из других разлога
у пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 7д.
У случају прекида вршења послова јавне расвете услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди
минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом оснивача.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-187/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

133.

На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностимa („Службени
гласник Републике Србије”, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20.став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број: 129/2007 83/2014-др.закон, 101/2016др.закони и 47/2018 ),члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних
делатности, („Службени гласник Републике Србије”, број 13/2018 , 66/2018 и 51/2019), члана 40. став 1.
тачка 20. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број:4/2019 и 20/2019) и члана
147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број:
11/2019), Скупштина општине Србобран, на 3. седници одржаној 15.10.2020 године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉИМА И ОДРЖАВАЊУ ДЕПОНИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће у насељима и одржавању депоније („Службени лист општине
Србобран”, број 14/2015, 19/2016-друга Одлука и 2/2017) у члану 3. иза става 3. додаје се став 4. који
гласи:
“Вршилац комуналне делатности из члана 2. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са Уредбом којом се уређују начин и
услови за отпочињање обављања комуналне делатности.”
Члан 2.
После члана 30. Одлуке додаје се члан 30а. који гласи:
“Члан 30а
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга из члана 3. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Општине
и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана
достави Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана такви да
већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Општинска управа
преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу.
Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт
којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не
може бити дужи од 90 дана.”

стр.бр. 297

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____

15.10.2020. Број 20

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-188/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

134.
На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2.и 17. Закона о комуналним делатностимa
(„Службени гласник Републике Србије”, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20.став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број: 129/2007 83/2014-др.закон,
101/2016- др.закони и 47/2018 ),члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности, („Службени гласник Републике Србије”, број 13/2018 , 66/2018 и 51/2019) члана
40. став 1. тачка 20. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број:4/2019 и
20/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран”, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран, на 3. седници одржаној 15.10.2020 године,
доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о пијацама („Службени лист општине Србобран”, број 17/2018) иза члана 2. додаје се
члан 2а. који гласи:
“Члан 2а
Вршилац комуналне делатности из члана 5. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са Уредбом којом се уређују начин и
услови за отпочињање обављања комуналне делатности.”
Члан 2.
После члана 32.Одлуке додају се чланови 32а, 32б,32в, 32г и 32д. који гласе:
“Члан 32а.
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници
Општине и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана
достави Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана такви да
већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Општинска управа
преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу.
Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт
којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не
може бити дужи од 90 дана.
Члан 32б.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да трајно и несметано пружа
комуналну услугу из члана 1. ове Одлуке.
Предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе –Одељења за урбанизам и
стамбено-комунално послове и заштиту животне средине врши и ванредне послове у вези са обављањем
комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 32в.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, Предузеће је дужно без одлагања предузети мере
ради отклањања узрока поремећаја односно прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника услуга.
Мере које је Предузеће дужно да предуземе у случајевима из става 1. овог члана су:
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радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја,односно разлога због којих је дошло
до прекида у пружању комуналне услуге, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању пружања
услуга;
хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање ове комуналне делатности, као и заштита
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или хаварија;
предузима и друге мере које наложи Одељење за урбанизам стамбено-комунално послове и заштиту
животне средине Општинске управе Србобран.

Члан 32г.
Предузеће је дужно да у случају прекида обављања комуналне делатности, управљања пијацама,
настале у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и
када услед више силе дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без одлагања обавести
Општинско Веће општине Србобран.
Када Општинско Веће из претходног става прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму
обављања комуналне делатности управљања пијацама, дужно је да без одлагања:
одреди ред првенства и начин пружања услуге оним корисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
нареди мере у циљу заштите заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере ради обезбеђивања
пружања услуге;
ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односно поремећај настао из других разлога у
пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 32д.
У случају прекида вршења послова комуналне делатности управљања пијацама услед штрајка, Предузеће
је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом оснивача.”
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-189/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

135.

На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. и 17. Закона о комуналним делатностимa
(„Службени гласник Републике Србије”, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20.став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број: 129/2007 83/2014-др.закон,
101/2016- др.закони и 47/2018 ),члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности, („Службени гласник РС”, број 13/2018 , 66/2018 и 51/2019) члана 40. став 1. тачка
20. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број:4/2019 и 20/2019) и члана 147.
став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 11/2019),
Скупштина општине Србобран, на 3. седници одржаној 15.10.2020 године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА,УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
У Одлуци о општинским путевима,улицама и некатегорисаним путевима на територији општине
Србобран (‘’Службени лист општине Србобран’’, број 10/2014,8/2015,15/2016, 19/2016-друга Одлука,
2/2017 и 8/2018) иза члана 10. додаје се члан 10а. који гласи:
“Члан 10а.
Вршилац комуналне делатности из члана 10. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са Уредбом којом се уређују начин и
услови за отпочињање обављања комуналне делатности.”
Члан 2.
После члана 34. Oдлуке додају се чланови: 34а, 34б,34в, 34г и 34д. који гласе:
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“Члан 34а.
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници
Општине и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана
достави Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана такви да
већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Општинска управа
преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу.
Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт
којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не
може бити дужи од 90 дана.”
Члан 34б.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да трајно и несметано пружа
комуналну услугу из члана 1. ове Одлуке.
Предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе –Одељења за урбанизам и
стамбено-комунално послове и заштиту животне средине врши и ванредне послове у вези са обављањем
комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 34в.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, Предузеће је дужно без одлагања предузети мере
ради отклањања узрока поремећаја односно прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника услуга.
Мере које је Предузеће дужно да предуземе у случајевима из става 1. овог члана су:
- радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја,односно разлога због којих је дошло
до прекида у пружању комуналне услуге,
као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању
пружања услуга;
- хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање ове комуналне делатности, као и заштита
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или хаварија;
- предузима и друге мере које наложи Одељење за урбанизам стамбено-комунално послове и заштиту
животне средине Општинске управе Србобран.
Члан 34г.
Предузеће је дужно да у случају прекида обављања комуналне делатности, настале у случају
непредвиђених околности ( хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и када услед више
силе дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без одлагања обавести Општинско Веће
општине Србобран.
Када Општинско Веће из претходног става прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму
обављања комуналне делатности управљања пијацама, дужно је да без одлагања:
одреди ред првенства и начин пружања услуге онимкорисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
нареди мере у циљу заштите заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребнемере ради обезбеђивања пружања
услуге;
ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односнопоремећај настао из других разлога у
пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 34д.
У случају прекида вршења послова комуналне делатности услед штрајка, Предузеће је обавезно да
обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом оснивача.”
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-31/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.
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136.

На основу члана 4.став 1. и 3. и члана 13. став 1. и 2. и 17. Закона о комуналним делатностимa
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон ,
101/2016- др.закони и 47/2018), члана 2. Уредба о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности, („Службени гласник Републике Србије’’, број 13/2018, 66/2018 и 51/2019) члана
40. став 1. тачка 20. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019 и
20/2019) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран”, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран, на 3. седници одржаној 15.10.2020 године,
доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о одржавању јавних зелених површина („Службени лист општине Србобран”, број
8/2015,19/16 и 2/2017) иза члана 23. додају се чланови 23а,23б,23в,23г,23д,23ђ који гласе:
„Члан 23а.
Вршилац комуналне делатности из члана 5. ове Одлуке дужан је да испуњава услове у погледу
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са Уредбом којом се уређују начин и
услови за отпочињање обављања комуналне делатности.
Члан 23б.
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници
Општине и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана
достави Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана такви да
већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Општинска управа
преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у
изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу.
Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт
којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не
може бити дужи од 90 дана.
Члан 23в.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да трајно и несметано пружа
комуналну услугу из члана 1. ове Одлуке.
Предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе –Одељења за урбанизам и
стамбено-комунално послове и заштиту животне средине врши и ванредне послове у вези са обављањем
комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 23г.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, Предузеће је дужно без одлагања предузети мере
ради отклањања узрока поремећаја односно прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника услуга.
Мере које је Предузеће дужно да предуземе у случајевима из става 1. овог члана су:
радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја,односно разлога због којих је
дошло до прекида у пружању комуналне услуге, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању
пружања услуга;
хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање ове комуналне делатности, као и заштита
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или хаварија;
предузима и друге мере које наложи Одељење за урбанизам стамбено-комунално послове и
заштиту животне средине Општинске управе Србобран.
Члан 23д.
Предузеће је дужно да у случају прекида обављања комуналне делатности, настале у случају
непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и када услед више силе
дође до смањеног обима у пружању комуналне услуге, о томе без одлагања обавести Општинско Веће
општине Србобран.
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Када Општинско Веће из претходног става прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму
обављања комуналне делатности, дужно је да без одлагања:
одреди ред првенства и начин пружања услуге оним корисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала велика односно ненадокнадива штета;
нареди мере у циљу заштите заштите комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере ради обезбеђивања
пружања услуге;
ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односно поремећај настао из других разлога у
пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 23ђ.
У случају прекида вршења послова комуналне делатности одржавање јавних зелених површина услед
штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом
оснивача.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-190/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

137.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 5 и 6. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) ,члана 40.
Статутаопштине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 4/2019 и 20/2019) и члана 147.
Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 11/2019 )Скупштина
општине Србобран, на 3. седници одржаној дана 15.10.2020. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ГРАДИТЕЉ’’ СРБОБРАН СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа ‘’Градитељ’’ Србобран са Законом
о јавним предузећима (''Службени лист општине Србобран'', број 19/2016 и 17/2017) члан 13. мења се и
гласи:
„ Члан 13.
Претежна делатност Предузећа је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузећа ''Градитељ“Србобран ће се бавити
и другим делатностима, као што су:
-

-

01.30 Гајење садног материјала
02.10 Гајење шума и остале шумске делатности;
02.20 Сечење дрва
33.20 Монтажа индустријских машина и опреме
35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасом
Дистрибуција природног гаса,
Управљање дистрибутивним системом за природни гас
Јавно снабдевање природним гасом
Снабдевање природним гасом
35.30 Снабдевање паром и климатизацијом (дистрибуција паре и топле воде за
сврхе) обухвата следеће делатности:
производња топлотне енергије
дистрибуција топлотне енергије
управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију
трговина топлотном енергијом ради снабдевања тарифних купаца

грејање и у друге
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37.00 Уклањање отпадних вода
38.01 Скупљање отпада
38.11 Скупљање отпада који није опасан
41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11 Изградња путева и аутопутева
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких објеката
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.11 Рушење објекта
43.21 Постављање електричних инсталација
Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих
грађевина:
Постављање инсталација:
Расветних система
Уличне расвете и електричних сигнала
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
Продаја погребне опреме и изграђених надгробних споменика
47.08 Трговина на мало на тезгама и пијацама
47.81 Трговина на мало са храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
Рад објеката и опреме на терминалима аутобуске станице (делатност пружања услуга аутобуске станице)
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
Димничарске услуге
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
96.03 Погребне и сродне делатности
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
што подразумева следеће делатности:
Услуге збрињавања кућних љубимаца ( смештај, исхрана и чување).''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу општине Србобран''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 023-8/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

138.
На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016 и 88/2019), члана 31.Одлуке оусклађивању пословања јавног комуналног предузећа ‘’Градитељ’’
Србобран са Законом о јавним предузећима (''Службени лист општине Србобран'', број 19/2016 и 17/2017),
члана 40. Статута општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 4/2019 и 20/2019) и члана
147. Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 11/2019 ),
Скупштина општине Србобран, на 3. седници одржаној 15.10.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Друге измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа ‘’Градитељ’’
Србобран број 1711/2020-2-1 од 09.10.2020. године, које је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа на седници одржаној дана 09.10.2020. године под бројем 1711/2020-2.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Србобран''.
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Број: 010-10/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

15.10.2020. Број 20

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

139.

На основу члана 40 Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 4/2019 и
20/2019) и члана 147 став 2 Пословника Скупштине општине Србобран (“Службени лист Општине
Србобран” број 11/2019), Скупштина општине Србобран на 3. седници одржаној 15.10.2020. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Установе за предшколско васпитање и образовање
“Радост” Србобран за радну 2019/2020 годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Установе за предшколско васпитање и образовање “Радост”
Србобран, за радну 2019/2020 годину, који је усвојио Управни одбор Установе за предшколско васпитање и
образовање “Радост” Србобран, на седници одржаној дана 14.09.2020. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 60-12/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

140.

На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019
и 20/2019) и члана 62. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 15.10.2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОРГАНА УПРАВЉАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Управног одбора Народне библиотеке
Србобран, на период од четири године, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Опанчарев Ћелбабин Слободанка
Цвејић Милена
Благојевић Рајко
Мирић Јелена
Дорословачки Перса

председник
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
стручњака
стручњака
Библиотеке
Библиотеке

II
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата председник и чланови Надзорног одбора Народне
библиотеке Србобран, на период од четири године, и то:
1.
2.
3.

Нићин Бојана
Радукић Горан
Жарков Неда

председник
члан
члан

представник оснивача
представник стручњака
представник Библиотеке

III
За председника и чланове Управног одбора Народне библиотеке Србобран, на период од четири
године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Нићин Бојана
Балаж Чила
Шобот Павков Мирјана
Мирић Јелена
Дорословачки Перса

председник
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник

оснивача
стручњака
стручњака
Библиотеке
Библиотеке
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IV
За председника и чланове Надзорног одбора Народне библиотеке Србобран, на период од четири
године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.

Рафаиловић Даринка
Миковић Татјана
Жарков Неда

председник
члан
члан

представник оснивача
представник стручњака
представник Библиотеке

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-81/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

141.

На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019
и 20/2019) и члана 147. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 15.10.2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата чланови Управног одбора Установе за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гал Бригита
Билогревић Марина
Живковић Наташа
Шрек Илона
Бајић Биљана
Медурић Слађана
Шијачић Татјана
Гавански Елеонора
Штрбачки Јасмина

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

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

II
За чланове Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран,
на време од четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Винковић Јелена
Дињашки Даница
Бергел Аранка
Хромиш Ружица
Фађаш Ангела
Медурић Слађана
Шијачић Јована
Сабо Андреа
Жигмонд Андријана

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

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

III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-82/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.
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142.

На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019
и 20/2019) и члана 62. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 2. седници одржаној 15.10.2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ДРАПШИН“ ТУРИЈА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ, због истека мандата, чланови Школског одбора Основне школе „Петар
Драпшин“ Турија, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сиришки Стеван
Малетин Оља
Главарданов Даница
Јованов Славица
Дудварски Хелена
Шегуљев Мирјана
Јоцић Јасминка
Вујин Мирослава
Карајанов Оливера

члан
Члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

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

II
За чланове Школског одбора Основне школе „Петар Драпшин“ Турија, на време од четири године,
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Јоцић Владимир
Попић Жељко
Ковачић Љиљана
Дудварски Хелена
Караћ Нада
Шобот Павков Мирјана
Керкез Миадинка
Шмит Љиљана
Парошки Славица

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

локалне самоуправе
локалне самоуправе
локалне самоуправе
Наставничког већа
Наставничког већа
Наставничког већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-83/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

143.
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019
и 20/2019) и члана 62. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 3. седници одржаној 15.10.2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА“ НАДАЉ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ, због истека мандата, чланови Школског одбора Основне школе „Жарко
Зрењанин Уча“ Надаљ, и то:
1.
2.
3.
4.

Савељев Предраг
Алексијевић Дејана
Дебељачки Бранка
Зоротовић Анита

члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник

оснивача
оснивача
оснивача
Наставничког већа
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7.
8.
9.

Радивојевић Миља
Зеремски Светлана
Ракић Јасмина
Стојшић Вујадин
Рајић Јелена

члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
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Наставничког већа
Наставничког већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

II
За чланове Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ, на време од четири
године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Салетовић Мирјана
Грујић Соња
Голуб Ђурђица
Васић Небојша
Булин Наташа
Грозданић Јелена
Стојновић Соња
Стојшић Вујадин
Станков Милица

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

локалне самоуправе
локалне самоуправе
локалне самоуправе
Наставничког већа
Наставничког већа
Наставничког већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-84/2020-I
Дана: 15.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

144.

На основу На основу члана 63 став 1 тачка 11 Статута општине Србобран (“Службени лист општине
Србобран” број 4/2019 и 20/2019) председник општине Србобран доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ
ОПШТИНА СРБОБРАН
I
У Комисију за утврђивање стања стамбених објеката којима располаже општина Србобран именују се:
1.

Снежана Милојевић-Гавриловић, председник Комисије

2.

Персида Грујић, члан Комисије

3.

Славица Митровић, члан Комисије

II
Комисија за утврђивање стања стамбених објеката којима располаже општина Србобран има
задатак да сними стање стамбених објеката којима располаже општина Србобран.
III
Стручне и администартивно техничке послове за потребе Комисијеза утврђивање стања стамбених
објеката којима располаже општина Србобран обављаће надлежна организациона јединица Општинске
управе Србобран.
IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању Комисије за утврђивање стања
стамбених објеката којима располаже општина Србобран број 02-71/2017-II од 26.10.2017. године.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу општине
Србобран”.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 02-77/2020-II
Дана: 05.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.
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145.

На основу члана 62 став 5, став 6 и сзтав 7 Закона о пољопривредном земљишту (“Службени
гласник РС” број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2918-др.закон), члана 63
став 1 тачка 11 Статута општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” број 4/2019 и 20/2019) и
члана 4. став 1 Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике односно
општине које се налазе на територији општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” број
12/2016) председник општине Србобран доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА
У Радну групу за скидање усева именују се:

I

1.

Небојша Недељковић, председник Радне групе

2.
3.

Михајло Рељић, члан Радне групе
Милош Јовановић,члан Радне групе

4.
5.

Нинослав Јокановић, члан Радне групе
Владимир Шарчев, члан Радне групе

II
Радна група за скидање усева има задатак да спроведепоступак скидања усева са
пољопривредног земљишта у јавној својини Републике Србије тј.државној својини, којим располаже и
управља Република Србија преко Министартства пољопривреде, шумарства и водпривреде, а које се
налази на територији општине Србобран и које без правног основа користи правно или физичко лице, као и
изузетно 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 у
складу са одредбама Закона о Пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС” број 62/2006, 65/2008др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2918-др.закон) и Одлуке о скидању усева са пољопривредног
земљишта у јавној својини Републике односно општине које се налазе на територији општине Србобран
(“Службени лист општине Србобран” број 12/2016).
Радна група за скидање усева, на основу документације достављане од стране надлежног органа
(записници Републичке пољопривредне инспекције, Изјаве о бесправном коришћењу пољопривредног
односно грађевинског земљишта у јавној својини, Обавештења фотосанитарне инспекције да се ради о
семенском усеву и др.) доставља предлог Решења о скидању усева председнику општине Србобран или
лицу које он овласти.
Радна група за скидање усева учествује у раду и поступку избора геодетске организације и лицаорганизације за скидање усева, одвожење и складиштење у складу са позитивним прописима који
регулишу начин спровођења поступка јавних набавки.
Радна група за скидање усева посебним решењем налаже продају усева по тржишним условима,а по
потреби доноси одлуку о ангажовању овлашћеног агента за продају усева.
III
Председник радне групе за скидање усева руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива
и води седнице Радне групе.
IV
Радна група за скидање усева је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје
који су јој потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних
овлаћења и издаје налоге за рад у складу са Одредбама Одлуке.
V
Стручно-техничке и администартивне послове за Радну групу за скидање усева обавља надлежно
одељење Општинске управе Србобран.
VI
Радна група за скидање усева подноси Општинском већу годишњи извештај најкасније до
31.децембра.
VII
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању Радне групе за скидање
усева број 02-115/2016-II од 22.09.2016. године.
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VIII
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 02-73/2020-II
Дана: 05.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.

146.

На основу члана 63 став 1 тачка 10 Статута општине Србобран (“Службени лист општине Србобран”
број 4/2019 и 20/2019) и члана 21 Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист општине Србобран”
број 11/2010, 4/2013, 4/2015, 12/2016 и 6/2019 ) председник општине Србобран доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА,
ОДНОСНО ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
У Комисију за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта именују се:
1.

Немања Мацура, председник Комисије

2.
3.

Владимир Шарчев, члан Комисије
Габриела Мартин, члан Комисије

II
Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта има
задатак да утврди основаност поднетих писаних захтева лица којима се земљишта може отуђити односно
дати у закуп, у складу са законом, као и да предочи подносиоцима захтева услове за отуђење односно
давање у закуп грађевинског земљишта.
III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о измени Решења о именовању
председника и чланова Комисије за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског
земљишта број 02-44/2018-II од 14.12.2018. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу општине
Србобран”.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 02-75/2020-II
Дана: 05.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.

147.
На основу члана 69. став 1 тачка 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016), члана 30. став 2 Одлуке о комуналном реду („Службени лист Општине Србобран“
бр.12/2014 , 14/2015 , 19/2016-др Одлука и 2/2017) члана 2 став 1 тачка 19 Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист Општине Србобран“ бр.10/2008 и 10/2017 ) и члана 66. став 1 Пословника Општинског
већа („Службени лист општине Србобран“ бр.2/2009, 11/2017 и 26/2017) Општинско веће на 3.
седници, одржаној дана 08.10.2020. године , размотрило је Програм рада зимске службе за сезону
2020/2021 годину ЈКП „Градитељ” Србобран и поводом истог донело следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада зимске службе за сезону 2020/2021 године
ЈКП „Градитељ” Србобран
I
Даје се сагласност на Програм рада зимске службе за сезону 2020/2021 годинеброј 1677/201-1 од 07.10.2020. године на који је сагласност дао Надзорни одбор ЈКП “Градитељ” Србобран под
бројем 1677/2020-1 од дана 07.10.2020. године.
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II
Oво Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине
Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-84-22/2020-II
Дана: 08.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.
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Број
стране

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Србобран
Одлука о додељивању Октобарске награде Општине Србобран у 2020.години
Одлукa о додељивању признања Општине Србобран
Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о допуни Одлуке о димничарским услугама на територији општине
Србобран
Одлука о допуни Одлуке о јавној расвети
Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавању депоније
Одлука о допуни Одлуке о пијацама
Одлука о допуни Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним
путевима на територији општине Србобран
Одлука о допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина
Одлука о допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа „Градитељ“ Србобран са Законом о јавним предузећима
Решење о давању сагласности на друге измене и допуне Статута Јавног
комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран за радну 2019/2020.годину
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања
Народне библиотеке Србобран
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
Решење о разрешењу и именовању Школског одбора Основне школе „Петар
Драпшин“ Турија
Решење о разрешењу и именовању Школског одбора Основне школе „Жарко
Зрењанин – Уча“ Надаљ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Решење о именовању Комисије за утврђивање стања стамбених објеката којима располаже
општина Србобран
Решење о именовању Радне групе за скидање усева
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење поступка отуђења,
односно давања у закуп грађевинског земљишта

292
292
293
293
294
295
296
297
298
300
301
302
303
303
304
305
305

306
307
308

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
147

Решење о давању сагласности на Програм
године ЈКП „Градитељ” Србобран

рада зимске службе

за сезону 2020/2021

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
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