На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник Републике Србије“, број:101/2015), члана 40. став 1. тачка 7.
Статута општине Србобран (Службени лист општине Србобран, број: 11/2017пречишћен текст ) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени
лист општине Србобран“, број: 11/2015/- пречишћен текст и 21/2015), Скупштина
општине Србобранна ______седници одржаној_______ 2018. године, донела је

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ,
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2018.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овим изменом мења се Програм за унапређење услова живота локалне заједнице,
а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеакта у циљу побољшања
услова живота Општине Србобран за 2018. годину број: 016-12/2018-I од 15.03.2018.
године („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2018) тако што се мења члан 2.
Програма и исти сада гласи:
“Члан 2.
За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак
накнаде од минералних сировина општине Србобран у износу од 46,000,000.00
динара за 2018. годину што са неискоришћеним средствима из 2017. године у износу
од 67.571.211,73 динара чини укупан расположиви износ од 113.571.211,73
динара.
Средства изстава 1 члана 2. Овог Програма користиће се за:

р
р.б
р

Опис

1

Изградња објеката МЗ Надаљ

2

Извођење радова противпожарне заштите на објекту Позориштанце у
Србобрануса уградњом унутрашње хидрантске мреже и инсталације дојаве
пожара

3

Реконтрукција опреме у водоводним шахтовима на водној мрежи у насељеном
месту у Србобрану, 2. фаза- у делу центра насељеног места Србобран као и у
деловима “Унчић”, “Каћ” и “Вашариште” (са списком улица датим у
образложељу)

4

5
6

Крпљење ударних рупа у сва три насељена места на територији
општине Србобран
Изградња атмосферске канализације у улици М. Црњанској и улици С.
Марковић у Србобрану
Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту Србобран
на државним и локалним путевима

износ

14.600.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

6.000,000,00

12.100.000,00

3.000.000,00

7

Опремање и повезивање 3 бунара у ул. Поповача венац у Србобрану

8

Извођење радова на санацији чворишта на водоводној мрежи у насељу Надаљ
са надзором

13.500.000,00

Инвестиционо одржавање простора за привремено заузеће површине на
Беглуку у Србобрану – мала пијаца

10.000.000,00

9

10.000.000,00

10 Реконтрукција Трга Слободе у Србобрану

3.771.211,73

11 Реконструкција спортског објекта на стадиону у Шумици

2.600.000,00

12 Изградња пута иза станова солидарности у дужини 120м и ширини 5м са
надзором

4.000.000,00

13 Изградња трафо станице и ел. мреже у ванграђевинском подручју
14

20.000.000,00

Инвестиционо одржавање платоа у улици 19. Октобар у Србобрану

1.000.000,00
113.571.211,73

УКУПНО:

Члан 3
На Измену Програма, након доношења од стране Скупштине Општине Србобран,
потребно је прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику
грађевинарство и саобраћај.
Члан 4.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Oпштине Србобран“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016- /2018 -I
Дана: __.-----.2018. године
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