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Година XLII
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35.
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/97 и
42/98), члана 20. тачке 5, 26. и 35. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/07), члана
40. став 1. тачка 7) Статута Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 5/08) и члана 83. став
1. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 5/08 ), Скупштина општине
Србобран, на 6. седници, одржаној дана 21.04.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се у циљу коришћења, чувања и одржавања комунаних објеката заједничке комуналне потрошње,
одржавања чистоће, заштите животне средине и уређења града прописују општи услови уређивања града, комунални ред и
мере за њихово спровођење, (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
Комуналним редом у смислу ове Одлуке сматра се:
1. Опште уређење које обухвата постављање, одржавање и заштита урбаног мобилијара (покретне комуналне
опреме насељеног места),
2. Одржавање чистоће на јавним површинама,
3. Уређење и одржавање зеленила и зелених површина,
4. Уклањање снега и леда,
5. Раскопавање и довођење раскопаних или на други начин оштећених јавних површина и објеката у исправно
стање,
6. Одређивање назива улица и тргова и обележавање зграда бројевима,
7. Плакатирање,
8. Држање домаћих животиња.
Члан 3.
Јавне површине у смислу ове Одлуке су:
1. Коловози, тротоари, пешачке и бициклистичке стазе, тргови, степеништа која повезују површине јавног
саобраћаја, мостови,
2. Улични травњаци, зелене површине између тротоара и пута, површине између и око зграда које нису
приведене намени, јавна дечија игралишта,
3. Паркиралишта,
4. Паркови,
5. Гробља,
6. Аутобуске станице и пристаништа,
7. Бензинске станице,
8. Пијаце,
9. Спортски и забавни терени,
10. Неизграђено грађевинско земљиште у државној својини.
Члан 4.
Комунални објекти и уређаји (урбани мобилијар) на јавним површинама су:
1. Објекти за снабдевање водом, топлане, јавне чесме,
2. Бунари,
3. Објекти и уређаји за снабдевање топлотном енергијом и снабдевање природним гасом,
4. Поклопци на отворима шахтова и сливничке решетке,
5. Објекти јавне расвете и објекти и уређаји електроенергетске дистрибутивне и преносне мреже,
6. Поштански сандучићи, телефонске говорнице,
7. Саобраћајни знакови, семафори,
8. Заштитне ограде,
9. Жардињере и клупе,
10. Табле са називима улица и кућним бројевима,
11. Посуде за смеће и корпе за отпатке,
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12. Огласни стубови.
II ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Члан 5.
О одржавању јавних површина, комуналних и других објеката и уређаја на јавним површинама у уредном, чистом
и исправном стању старају се јавно комунално предузеће, друго јавно предузеће као и друга правна лица, предузетници и
физичка лица чија је дужност да се старају о тим објектима.

-

Члан 6.
Није дозвољено:
прљање или оштећење и остављање ствари, других предмета и разног отпада на јавним површинама из члана 3.
Одлуке,
оштећење и прљање комуналних и других објеката и уређаја,
писање и цртање по комуналним и другим објектима и уређајима,
неовлашћено уклањање, премештање и постављање комуналних и других објеката и уређаја, без одобрења
надлежног органа и спречавање постављања тих објеката.
III ПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

Члан 7.
Одобрење за постављање комуналних и других објеката и уређаја на јавну површину издаје Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Одељење) на начин и по поступку утврђен
посебним законом који регулише област издавања одобрења за градњу и Одлуком о привременом постављању монтажних и
других објеката на јавним површинама.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР (ПОКРЕТНА КОМУНАЛНА ОПРЕМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА)
Члан 8.
Клупе се постављају на јавној површини у сладу са програмом надлежног јавног предузећа које се стара о њиховом
одржавању.
Предузеће које поставља клупе дужно је да их одржава у исправном и уредном стању.
Члан 9.
Поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице постављају се на јавним површинама у складу са распоредом
места које предлаже предузеће у чијој је надлежности њихово постављање уз сагласност Општинске управе.
Предузеће из става 1.овог члана дужно је да поштанске сандучиће и јавне телефонске говорнице одржава у
исправном и уредном стању.
Члан 10.
Украсне жардињере се постављају у пешачким зонама и на другим локацијама које утврди ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
Стубови, кугле ограде и друге врсте запрека на јавним површинама се постављају такође на локацијама које одреди
ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“.
Члан 11.
Техничку документацију којом се одређују димензије, изглед, примењени материјали и начин везивања за
конструкцију на јавној површини или површину видљиву са јавне површине урбане опреме (покретне комуналне опреме
насељеног места) из чланова 8. 9. и 10. ове Одлуке коју поставља у складу са програмским и другим актима јавних предузећа
утврђује Елаборатом ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ на који се прибавља сагласност
Општинског већа.
IV ЧИСТОЋА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Члан 12.
Ради заштите чистоће извођачи грађевинских радова дужни су:
Да чисте јавне површине испред градилишта докле допире растурање грађевинског материјала,
Да квасе растресити материјал за време рушења и транспорта као и приступне путеве да би спречило дизање
прашине ван градилишта,
Да одржавају чистоћу на решеткама сливника у непосредној близини градилишта,
Да очисте од блата точкове возила пре његовог изласка из градилишта, односно очисте од блата запрљани коловоз и
друге површине.
Да депоновни грађевински материјал обезбеде од растурања или разношења са јавне површине,
Да јавне површине које оштете, доведу у исправно стање према условима утврђеним од стране ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу општине Србобран“, одмах, а најкасније у року од три дана од дана оштећења,
Да обезбеде да се земља и други растресити материјал (песак, шљунак и сл.) не расипају и да се држе у сандуцима
или оградама,
Да постави ограду градилишта и да пре уклањање ограде градилишта очисти површину од смећа и шута,
Да оштећени тротоар поправи уз прибављање одобрења од Одељења.

стр.бр.

36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

21.04.2009.

Број

3

Члан 13.
Превоз струготина, хартија и другог лаког растреситог материјала врши се у амбалажи која онемогућава њихово
расипање.
Превоз огрева, грађевинског и другог растреситог материјала, отпадних вода и других течности врши се возилима
која су подешена тако да се материјал приликом превоза не расипа.
Члан 14.
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе може се обављати на јавним површинама само
ако за то не постоји друга могућност, с тим да се ови материјали морају уклонити у року од 24 часа од момента истовара или
утовара, а површине одмах потом опрати и очистити.
Члан 15.
Приликом орезивања и уклањања дрвећа, кошења травњака, поправке путева и обављања других радова на јавним
површинама, лице које врши наведене радње је дужно да материјал и отпатке уклони, односно очисти јавну површину, одмах
по обављеном послу.
Члан 16.
Ради заштите чистоће и реда на јавним површинама није дозвољено:
1. Бацати хартију и друге отпатке ван корпи за отпатке и посуде за сакупљање смећа и на други начин стварати
нечистоћу,
2. Изливати отпадне воде и другу нечистоћу, држати отпад, земљу и слично,
3. Прати возило, цепати дрва, разбијати угаљ и сл.
4. Спаљивати смеће,
5. Растурати рекламне листиће, објаве и сличне натписе, без одобрења,
6. У посуде за сакупљање смећа бацати гар и сипати воду, штетне и запаљиве материје и течности или отпад који не
спада у кућно смеће,
7. Прикупљати смеће из посуда за смеће или са депонија,
8. Ван депонија истоварати земљу, отпадни грађевински материјал, индустријске и занатске отпаде, шљаку, шут,
амбалажу и други отпад, као и изручивати отпадне воде ван места која су зато одређена,
9. Заузимати јавне површине за смештај покретних тезги за продају робе, амбалаже, грађевинског и другог материјала,
изузев по одобрењу Одељења,
10. Заузимати јавне површине постављањем стубова, рампи, ограда, поправљати возила, остављати нерегистрована или
хаварисана возила, камп приколице, чамце и друге пловне објекте и сл.
11. Паркирање возила камиона и трактора са приколицама пуним терета дуже од 24 часа на паркинзима,
12. Држање пољопривредних машина на јавним површинама дуже од 24 часа без одобрења Одељења,
13. Паркирање возила на тротоару,
14. Превођење стоке преко јавне површине.
Члан 17.
У циљу одржавања чистоће града обавезују се сви власници зграда у првој грађевинској зони, а која је утврђена
Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист општине Србобран“, број 5/03 и 7/07) на сваких пет година изврше
бојење, односно одржавање, фасаде зграда.
Уколико се врши бојење фасаде зграда из става 1. овог члана, исто се мора вршити на тај начин да један објекат
буде јединствено обојен без обзира на евентуално етажну поделу.
Члан 18.
Није допуштено исписивати рекламе на зидовима зграда из члана 17. ове Одлуке уколико се претходно не прибави
одобрење за исписивање истих, од Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе Србобран.
Одељење ће издати одобрење из става 1. овог члана уколико исписивање рекламе не нарушава изглед објекта, а на
основу скице приложене од стране власника односно корисника објекта.
Члан 19.
Власници зграда које се налазе у улици Светог Саве од моста до улице Карађорђева, у улици Карађорђевој од улице
Светог Саве до Змај Јовине, у улици Змај Јовиној и Цара Лазара као и све друге зграде које излазе на поменуте улице за
бојење својих зграда дужни су да прибаве одобрење Одељења којим ће бити утврђена боја којом ће се наведене зграде
бојити.
Члан 20.
Власници и корисници зграда су дужни да поставе олуке на своје објекте и одведу воду на своју парцелу или јавну
површину, као и да изврше ограђивање својих парцела на начин утврђен урбанистичким плановима.
У случају рушења објеката који се налазе у зони централних садржаја власник објекта је дужан заштитном оградом
визуелно заклонити порушени објекат. Власник порушеног објекта је такође дужан да прибави одобрење за постављање
наведене ограде. Оделење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине ће издати одобрење,
уколико ограда својим изгледом не нарушава изглед улице (да није направљена од приручног материјала или остатака
грађевинског материјала од рушења), на основу приложене скице уз наплату административне таксе према тарифном броју 3.
Одлуке о општинским административним таксама.
Члан 21.
Климе уређаји се могу постављати на местима која нису видљива са јавних површина (дворишне фасаде, заклоњени
делови лођа, балкони или терасе и сл).
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Уколико из техничко-тенолошких рахлога није могуће поставити клима уређаје на начин из става 1. овог члана, они
ће се поставити на основу услова које издаје ЈП „Дирекиција за урбанизам и изградњу општине Србобран“.
При постављању клима уређаја обавезно је да се обезбеди отицање кондензоване воде на начин који онемогућава
њено разливање на друге површине (капљање и разливање по јавној површини).
V ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 22.
Зелене површине у смислу ове Одлуке су:
1. Јавне зелене површине:
паркови, травњаци,
зеленило дуж саобраћајница (дрвореди, зелене траке, живе ограде),
зеленило у улицама између тротоара и пута - коловоза,
блоковско зеленило,
заштитно зеленило.
2. Зеленило посебне намене:
у кругу предузећа, образовних, културних, здравствених и других установа,
зеленило на гробљима,
изолационе и заштитне зелене траке и појасеви као и засади на нестабилним теренима (клизиштима или теренима
неподесним за грађење).
3. Зеленило пред башта и заједничких дворишта.
Јавне зелене површине могу се користити само у сврхе за које су намењене.
Изузетно, Одељење може дозволити да се на јавним зеленим површинама могу одржавати спортске приредбе,
вежбе и сл. По завршетку приредбе организатор је дужан да доведе јавну зелену површину у првобитно стање.
Дрво на јавним зеленим површинама које представља опасност за пролазнике инсталације или друге објекте Јавно
предузеће је дужно одмах, а по налогу Комуналне инспекције, да посече и уклони.
Члан 23.
На јавним зеленим површинама могу се подизати само објекти и уређаји и изводити други радови, који су
предвиђени убанистичким планом, уз претходно прибављено одобрење Одељења.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Члан 24.
Ради заштите јавних зелених површина забрањено је:
садња, вађење и орезивање дрвећа без претходног одобрења Јавног предузеће која је надлежна за одржавање
расадника односно ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“,
оштећење дрвећа и других засада,
скидање плодова и цветова са дрвећа, шибља и цветних гредица,
ненаменско коришћење травњака (гажење и лежање),
копање на јавним и зеленим површинама и изношење земље, камена песка и других састојака земљишта на јавну
зелену површину без одобрења Одељења,
пуштање домаћих животиња на јавну зелену површину,
бацање отпадака на јавну зелену површину,
скидање, уништавање или оштећење путоказа, знакова, натписних плочица и сл.
оштећивање стаза, клупа, корпи за отпатке, ограда мостова, санитарних уређаја и сл.
вожења било којом врстом возила и прање возила на јавним зеленим површинама,
заустављање и паркирање возила на јавним зеленим површинама,
премештање клупа, корпи за отпатке или реквизита за дечије игре са места на којима су постављени,
ложење ватре или паљење стабала или лишћа, истовар материјала, робе, амбалаже и слично на травњацима,
травним теренима и стазама као и њихов смештај поред дрвореда и других засада,
урезивање имена или знакова на стаблима, клупама, зидовима или осталим објектима, закивање рекламних паноа,
лепљење плаката на стаблима, оградама, закивање клинова у стабло,
пењање на дрвеће, инсталације, ограде или друге објекте,
постављање кошница, вага, паноа, аутомата за забавне игре и других сличних објеката или уређаја, без одобрења,
раскопавање земљишта или копање рова, канала и слично, без одобрења, и
трешење или прање тепиха, бацање папира и отпадака, истресање смећа, пиљевине, пепела и слично на јавним
зеленим површинама или њихово паљење.

Члан 25.
Возила паркирана на јавним зеленим површинама биће уклоњена по налогу комуналног инспектора и упућена на
место за паркирање и изграђене паркинге.
Након уклањања возила са јавне зелене површине комунални инспектор ће покренути прекшајни поступак као и
поступак за наплату трошкова потребних за довођење јавне зелене површине у уредно стање.
Члан 26.
Власници зграда (породичних стамбених зграда, пословног простора и сл.) су дужни да редовно одржавају дрвеће
испред својих објеката тако што ће крошњу дрвећа редовно орезивати како не би сметало нормално кретање тротоаром и то у
висини до 2м изнад тротоара, а такође и у висини од 4,5м изнад коловоза (ради несметаног одвијања саобраћаја) као и у
висини од 2м испод електричног вода (ради заштите електричних водова).
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Члан 27.
Ради заштите и одржавања канала за одвођење атмосферских вода није допуштена садња дрвећа као ни било којег
шибља и биља, сем траве, између коловоза и наведеног канала.
Забрањено је на јавној површини у делу између канала за одвођење атмосферских вода и тротоара гајење поврћа као
и ратарских култура (пшеница, јечам, детелина и сл.), а такође је забрањено постављање ограде на наведеној површини.
Лица из члана 26. ове Одлуке су дужна да одржавају зелене површине испред својих објеката.
Члан 28.
У двориштима се не смеју садити биљке које на било који начин могу проузроковати оштећења на зградама,
инсталацијама или затворити вентилационе отворе на објектима .
У случају из става 1. овог члана комунални иснпектор на захтев заинтересованог лица донеће решење о орезивању
или уклањању биљке уз предходно прибављено мишљење јавног предузећа у чијој надлежности је одржавање зелених
површина односно одржавање расадника (уколико је потребно уклањање биљке).
Члан 29.
Власници објеката и грађевинског земљишта као и корисници грађевинског земљишта дужни су да своја дворишта
и баште очисте од амброзије и других коровских биљака који изазивају алергијске реакције и нарушавају здравље људи и
погодују повећању броја пацова и других глодара.
Уколико лица из става 1. не изврше радње наведене у том ставу ни по Решењу комуналне инспекције, чишћење ће
се извршити од стране Јавног предузећа надлежног за одржавање зеленила о трошку власника односно корисника земљишта.
VI УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА
Члан 30.
Уклањање снега и леда обавља се по одредбама ове Одлуке и према програму зимске службе.
Јавно комунално предузеће (у даљем тексту: ЈКП) је дужно да до 15. октобра текуће године, за предстојећу зиму
донесе програм зимске службе уз претходно прибављену сагласност Општинског већа.
Члан 31.
Програм зимске службе садржи:
1. Списак саобраћајница са редом првенства по коме се обавља уклањање снега и леда са тих површина, спречава
стварање поледице и посипање одговарајућим материјалом,
2. Број и врсту механичких средстава, њихову намену и распоред коришћења,
3. Број и распоред радника који ће уклањати снег и лед,
4. Услуге и средства других организација која ће се користити у сличају потребе,
5. Потребна финансијска средства за спровођење зимске службе.
Приликом утврђивања програма зимске службе и реда првенства морају се узети у обзир саобраћајнице у којима се
одвија јавни градски саобраћај, налазе здравствене и дечије установе, школе и центри за снабдевање као и могућност
изношења смећа у густо насељеним блоковима.
Члан 32.
ЈКП које управља пијацама, дужно је да се стара о уклањању и одношењу снега и леда са простора у пијацама, као и
са простора који су у непосредној функционалној вези са простором пијаце (тротоари око пијаце, паркинг простора унутар
пијаце и стаза за прилаз возила за снабдевање).
Члан 33.
ЈКП које се стара о одржавању јавне канализације дужно је да одгушује сливнике и отворе уличних канала и да се
стара о његовом функционисању за време отапања снега.
Члан 34.
ЈКП које управља аутобуском станицом дужно је да очисти снег и у случају поледице посипа одговарајућим
материјалом, површине које служе за прилаз овом објектима и да снег односе.
Члан 35.
О уклањању снега и леда са улице (тротоара и путева) који нису обухваћени програмом зимске службе, старју се
грађани – власници објеката.
Члан 36.
Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници дужни су да очисте снег са прилазних путева и стаза које
користе и да их посипају одговарајућим материјалом у случају поледице и то почев од коловоза па до својих објеката којима
ти прилазни путеви служе и да уклањају снег и лед са крова зграде ако снег, односно лед, представља опасност за пролазнике
или саму зграду.
Члан 37.
О чишћењу снега и леда са тротоара испред стамбених зграда и посипању тротоара одговарајућим материјалом у
случају поледице и уклањању снега и леда са крова зграде, ако снег односно лед представља опасност за пролазнике или
саму зграду, старају се власници станова, власници породичних стамбених зграда, односно закупци станова и породичних
стамбених зграда.
Обавезе из претходног става су непрекидне сваког дана у време од 05,00 до 22,00 часа.

стр.бр.

39

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

21.04.2009.

Број

3

Члан 38.
При уклањању снега и леда са крова зграде мора се водити рачуна да се упозоре пролазници и да се не оштете
ваздушне инсталације водови, да се олучњаци и сливници не затрпавају и да се снег депонује тако да не омета саобраћај на
коловозу и пролаз пешака тротоаром.
Када није могуће уклонити снег и лед са крова стамбене зграде лица из члана 37. став 1. су дужна да благовремено
поставе одговарајуће знакове упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са крова.
Члан 39.
Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници који користе стамбено-пословне и пословне зграде старају
се о чишћењу снега и о посипању тротоара одговарајућим материјалом у случају поледице испред тих пословних зграда, као
и о уклањању снега и леда са крова зграде ако снег односно лед представља опасност за пролазнике или саму зграду.
Ако у приземљу стамбене зграде постоји пословна просторија, о уклањању снега са тротоара испред пословне
просторије, о посипању тротоара одговарајућим материјалом испред објекта, дужан је да се стара корисник, односно власник
тих просторија.
Члан 40.
За уклањање снега и посипање тротоара одговарајућим материјалом испред објекта у изградњи, одговоран је
извођач радова.
Носилац права управљања коришћења и располагања неизграђеним грађевинским земљиштем дужан је да обезбеди
уклањање снега и леда са тротоара и посипање тротоара у случају поледице одговарајућим материјалом, на делу који се
простире поред тог земљишта, који служи за саобраћај возила и пешака.
Члан 41.
Уколико субјекти из члана 32, 33, 34, 36, 37, 39. и 40. ове Одлуке не изврше своје обавезе ни у року одређеном у
налогу Комуналног инспектора, инспектор ће дати налог ЈКП да изврши обавезе на рачун тих субјеката.
Члан 42.
Снег са коловоза и тротоара скупља се на ивици тротоара, а ако је мање ширине од 1,5м на ивичњаку коловоза стим
да се олучњаци и сливници не затрпају и да се не омета пролаз пешака и возила.
VII РАСКОПАВАЊЕ
Члан 43.
Раскопавање јавних површина дозвољено је обављати уз претходно прибављање одобрења Одељења.
У одобрењу за раскопавање јавних површина одређује се почетак и завршетак радова и мере које се морају
предузети ради безбедности људи и имовине, као начин и време довођења раскопаних јавних површина у исправно стање.
Одељење ће по издатој дозволи за раскопавање, обавестити Јавно предузеће у чијој је делатности одржавање те
јавне површине и комуналну инспекцију.
Члан 44.
Када је неопходно отклонити последице настале дејством више силе, или је у питању квар чијим хитним
неотклањањем може бити угрожено јавно добро, здравље или имовина њуди, дозвољено је отпочети са раскопавањем јавних
површина и без претходно прибављеног одобрења, с тим што је извођач радова дужан да о томе одмах обавести орган из
члана 43. ове Одлуке и најкасније у року од 3 дана од дана настанка више силе односно сазнања за квар, поднесе и писмени
захтев за издавање одобрења за раскопавање, са назнаком оправданости започетог раскопавања и рока до кога ће завршити
радове.
Члан 45.
Предузећа, установе, друга правна лица, предузетници и физичка лица дужни су да, о планираним радовима на
раскопавању једних површина, и писмено обавесте ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ у времену од
15. новембра текуће године до 1. фебруара наредне године.
На основу обавештења из претходног става јавно предузеће ће сачинити план раскопавања и донети га најкасније до
1. марта за текућу годину.
План из става 1. овог члана доставља се Одељењу.
Члан 46.
Подносилац захтва за издавање одобрења за раскопавање јавних површина код изградње и реконструкције
инсталација дужан је да, уз захтева приложи:
пројекат инсталације или прикључак због којих се врши раскопавање,
план техничког регулисања саобраћаја,
уговор о довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање закљученим са ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Општине Србобран“,
као и доказ о уплати локалне комуналне таксе за ракопавање јавне површине,
грађевинску дозволу.
Подносилац захтева за издавање одобрења за раскпавање код хитних интервенцја на отклањању квара на
инсталацијама дужан је да уз захтев приложи:
- скцицу трасе раскопавања,
- план техничког регулисања саобраћааја,
- уговор о довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање закључен са ЈП „ Дирекција за изградњу
општине Србобран“,
извод из катастра комуналних инсталација,
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записник комуналног односно саобраћајног инстектора о извршеном прегледу последица насталог квара.

Члан 47.
Одељење издаје одобрење за раскопавање јавних површина ако је раскопавање обухваћено планом раскопавања по
прибављеној сагласности ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу општине Србобран“.
Изузетно Одељење неће издати одобрење за раскопавање јавних површина ако од издавања одобрења за употребу
изграђених, уређених или реконструисаних површина, до подношења захтева за раскопавање није протекло три године (сем
у случају из члана 44. ове Одлуке).
Члан 48.
Раскопавање јавних површина је дозвољено само у периоду од 1. марта до 15. новембра.
Изузетно, раскопавања која нису обухваћена планом раскопавања или која се захтевају да се обаве пре 1. марта или
после 15. новембра Одељење може дозволити, ако су испуњени услови из члана 46. и ако оцени да за то постоје оправдани
разлози.
Члан 49.
Радове на довођењу у исправно стање раскопане јавне површине намењене за саобраћај возила и пешака и радове
на уређењу јавних зелених површина изводи извођач радова на ракопавању или неко друго предузеће уз стручни надзор ЈП
„Дирекције за урбанизам и изградњу општине Србобран“ и у складу са техничким условима за раскопавање и довођење
раскопаних, јавних површина у исправно стање (у даљем тексту: технички услови).
Члан 50.
Радови на довођењу раскопане јавне површине у исправно стање морају се извести одмах по завршетку радова због
којих је раскопана јавна површина, а најкасније у року одређеном у одобрењу за раскопавање или накнадно продуженом
року, а садња биљака се мора обавити најкасније до истека сезоне садње одговарајуће врсте биљака.
Члан 51.
Када инвеститор или извођач радова започне раскопавање без одобрења, комунални односно саобраћајни инспектор
наложиће решењем инвеститору да обустави радове на рскопавању и одредиће рок за накнадно прибављање одобрења за
раскопавање који не може бити дужи од осам дана.
Када инвеститор не обустави радове на раскопавању и у остављеном року не прибави одобрење за раскопавање
јавне површине, комунални односо саобраћајни инспектор наложиће решењем враћање раскопане јавне површине у
првобитно стање уз претходно уклањање постављених инсталација због којих се врши раскопавање.
VIII ОДРEЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА
Члан 52.
Улице и тргови морају имати одређени назив, а зграде кућни број.
Назив улица и трга мора бити обележен.
Кућним бројем се обележавају све стамбене, пословне и стамбено-пословне зграде.
Члан 53.
Начин и псотупак обележавања и постављања таблица са називима улица, тргова и кућних бројева као и
обезбеђивање средстава за обележавање и постављање поментих таблица се спроводи у складу са Уредбом о утврђивању
кућних бројева, означавању зграда бројевима и означавању назива насељених места, улица и тргова која је објављена у
„Службеном гласнику Републике Србије“, број: 110/2003, 137/2004 и 58/2006.
Није дозвољено предузећима, установама, другим правним лицима, предузетницима и физичким лицима да сами
одређују назив улица, постављају и обележавају улице и кућне бројеве.
Члан 54.
Назив улица и тргова одређује Скупштина општине Србобран.
Скупштина општине Србобран образује Комисију за припрему предлога за давање назива улица или тргова,
одређује број чланова и састав Комисије.
Члан 55.
Комисија из члана 54. ове Одлуке дужна је, уз предлог за одређивање или промену назив улица или трга, поднети
одговарајуће образложење и сагласност Министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Комисија подноси предлог за одређивање или промене назива улица или трга по својој иницијативи или
иницијативи грађана, месних заједница, политичких странака и партија, организација и удружења и других правних
субјеката, или за потребе реализације детаљног урбанистичког плана, односно по другој потреби.
Члан 56.
Улицама или трговима могу се одређивати називи по имену знамените личности из прошлости, историјских
догађаја, географских имена и други природни називи.
Служба за катастар непокретности Србобран је дужна, у случају одређивања или промена назива улица, трга или
кућног броја да таблу постави у року од 30 дана од дана достављања Одлуке надлежног органа општине о измени назива
улице или трга.
Трошкова означавања назива улица и тргова сноси општина.
Члан 57.
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Услови и начин обележавања улица, тргова и кућних бројева, величина табли и обавеза вођења евиденције, ближе
се уређују горе поменутом Уредбом о утврђивању кућних бројева, означавању зграда бројевима и означавању назива
насељених места, улица и тргова.
IX ПЛАКАТИРАЊЕ
Члан 58.
Натписи огласи, обавештења, транспаренти и други плакати (у даљем тексту: плакати) се истичу на огласним
стубовима, паноима и другим сличним објектима који су за то одређени (у даљем тексту: објекти за плакатирање).
Члан 59.
Општинско веће утврђује места за постављање објеката за плакатирање, на предлог ЈП „Дирекције за урбанизам и
изградњу Општине Србобран“.
Члан 60.
Постављање објеката за плакатирање врши Јавно предузеће и за то му припада накнада према ценовнику које је
дужно да донесе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о утврђивању места за постављање објеката за
плакатирање.
Члан 61.
Објекти за плакатирање се постављају на основу одобрења Одељења.
Објекте за плакатирање дужно је да одржава предузеће које их је поставило.
Члан 62.
Ако се плакат, оглас или друга огасна порука постави супротно одредбама ове Одлуке односно на местима која
нису за то предвиђена комунални инспектор ће наложити њихово уклањање о трошку оглашивача.
X ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

1.
2.
3.
4.

Члан 63.
Као домаће животиње сматрају се:
копитари (коњи, мазге, магарци и муле),
папкари (говеда, свиње, овце и козе),
перната живина (кокошке, гуске, патке, ћурке),
остале животиње (пси, мачке, кунићи, голубови, пчеле и друго).

Члан 64.
У I грађевинској зони од моста улицом Светог Саве, до улилце Карађорђеве, затим улицом Карађорђева до улице
Змај Јовине, затим улица Змај Јовина до Трга Владике Николаја Велимировића, као и све зграде које излазе на поменуте
улице, није дозвољено држање домаћих животиња сем кућних љубимаца (нпр. пас, мачка, папагај, канаринац и сл.).
Члан 65.
У осталом делу I зоне као и у II и III грађевинској зони као и у насељеним местима Турија и Надаљ дозвољено је
држање свих домаћих животиња у броју за које се може на парцели изградити објекти према условима и стандардима
утврђеним урбанистичким планом, Правилницима за градњу таквих објеката и под условима прописаним овом Одлуком.
Члан 66.
Није допуштено пуштање домаћих животиња на улицу као ни испаша истих на било којој површини у грађевинској
зони како у Србобрану тако и у насељеним местима Турија и Надаљ.
Члан 67.
Објекти за држање домаћих животиња као и септичка јама и стајско ђубриво, морају бити удаљени од стамбеног
објекта најмање 15м, а од улице најмање 20м.
Изузетно, када се ова удаљеност не може испунити због мање дужине плаца, објекти, септичке јаме и стајско
ђубриво морају бити смештени на максималној удаљености од стамбених објеката и уличне линије.
Члан 68.
На подручју на коме је дозвољено држање копитара и папкара објекти за држање ових животиња (стаје и обори)
треба да испуњавају услове утврђене важећим прописима.
Објекти из претходног става морају имати канал за довођење осоке саграђен од чврстог и непропустивог
материјала, са заобљеним угловима и решеткама на улазу и прихватни базен.
Објекти по потреби могу имати испусте за боравак животиња са или без надстрешница са обезбеђеним
изђубривањем у прихватни базен.
Прихватни базен за осоку не може бити понирући и мора бити изграђен од бетона и другог непропустивог
материјала са цементном кошуњицом отпорном на дејства отпадних материјала са поклопцем.
Стајско ђубриво мора се одлагати у ископану јаму озидану на површини у висини најмање 30цм како се ђубриште
не би ширило по околини и редовно се мора празнити.
Члан 69.
Објекти за држање животиња и прихватни базени морају се редовно чистити.
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Из прихватног базена и ђубришта садржај који се одвози на обрадиво пољопривредно земљиште у близини
насељеног места и насељених објеката (мање од 100 метара) се мора у року од 24 сата заорати или прибавити сагласност
власника околних стамбених објеката за продужење рока.
Члан 70.
Перната живина може се држати у ограђеном простору или кавезу смештеном у двориште. У стамбеним зградама са
више станара перната живина може се држати уз сагласност свих станара.
Објекти за држање живине морају бити изграђени од непропустивог материјала са нагибом према каналу за одвод
нечистоће и воде у прихватни базен и морају се редовно чистити и по потреби дезинфиковати.
Забрањено је држање пернате живине у становима, на балконима, улазима, ходницима и другим заједничким
просторијама.
Члан 71.
Држалац пса дужан је држати пса затвореног (у боксу или другом дворишту) или везаног тако да не смета другим
лицима и да не загађује околину . Пси чувари могу се преко ноћи пуштати са веза у двориште под условом да не могу изаћи
на улицу нити у суседно двориште или башту.
Члан 72.
У објектима колективног становања једно домаћинство може држати у стану једног пса и једну мачку.
Уколико пас или мачка при извођењу из стамбене просторије запрљају заједничко степениште или другу заједничку
просторију држалац животиња је дужан да без одлагања запрљану површину очисти и опере.
Члан 73.
Ако пас уједе неко лице, држалац пса је дужан да то одмах пријави Оделењу - Комуналној инспекцији општине
Србобран.
Члан 74.
Кад се пас изводи изван дворишта на улицу, мора бити на кратком поводцу и мора имати заштитну корпу на
њушци.
Уколико пас запрља јавну површину држалац је дужан да је без одлагања очисти.
Члан 75.
Држаоци паса и мачака дужни су једанпут годишње привести псе и мачке у ветеринарску станицу на ценпљење
против беснила и третирања против опасних паразита (ехинококозе) и то у децембру месецу.
Држалац пса је дужан да изврши упис и регистрацију свог пса на начин прописан законом.
Члан 76.
Забрањено је држање и кретање на територији општине Србобран паса расе пит бул теријер и статфорд ширт
теријер.
Забрањено је кретање односно извођење паса свих раса у паркове, површине на којима се налазе дечија, игралишта
и на јавна купалишта.
Члан 77.
Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама на тавану или тераси под условом да не узнемиравају
суседе као и у посебно изграђеним објектима у дворишту.
Голубови се могу држати у двориштима у сталним или привременим објетима.
За држање више од десет голубова морају се изградити стални објекти а за држање до десет голубова могу се
изградити привремени објекти као што је кавез од дасака, жице или слично.
У заједничком дворишту голубови се могу држати само уколико постоји сагласност корисника заједничког
дворишта.
Члан 78.
Пчелињаци до десет кошница могу се држати у дворишту породичне стамбене зграде с тим што морају бити
удаљени најмање десет метара од регулационе линије стамбених објеката, објеката за држање животиња и објеката за
снабдевање водом.
Пчелињаци са преко десет кошница могу се постављати на удаљености најмање педесет метара од јавних путева и
стамбених зграда.
Пчелињаци на паши морају имати видно истакнуто име и презиме и пуну адресу држаоца пчела а кошнице морају
бити обележене редним бројем.
XI НАДЗОР
Члан 79.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунална инспекције у сарадњи са Службом заштите и
надзора.
XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
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Површине из члана 3. на било који начин прља и на њима оставља ствари и друге предмете (члан 6. алинеја 1.)
Уклања, оштећује, премешта, прља и поставља без одобрења комуналне објекте и уређаје или спречава њихово
постављање (члан 6. алинеја 2. и 4.)
3. Не стара се о одржавању јавних површина у уредном чистом и исправном стању (члан 5.)
4. Комуналне објекте и уређаје и друге објекте, уређаје, предмете и ствари не одржава у уредном, чистом, естетском и
исправном стању (члан 5.)
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у предузећу или другом
правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00
динара.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршаје из става 1. овог члана и ако
црта и пише по комуналним објектима и уређајима.
Истом казном казниће се и родитељ односно старатељ ако прекршај изврши малолелтник, односно штићеник о коме
су они дужни да се старају.
Члан 81.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако постави урбани
мобилијар (покретну комуналну опрему насељеног места) из члана 8, 9. и 10. супротно одредбама ове Одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара одговорно лице.
Члан 82.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће извођач радова ако:
1. не чисти јавне површине испред градилишта докле допире растурање материјала (члан 12. тачка 1.)
2. за време рушења и транспорта не кваси растресити материјал и приступне путеве (члан 12. тачка 2.)
3. не одржава чистоћу на решеткама сливника у непосредној близини градилишта (члан 12. тачка 3.)
4. не очисти од блата точкове возила пре његовог изласка из градилишта или блатом запрљани коловоз (члан 12. тачка
4.)
5. депоновани грађевински материјал не обезбеди од растурања (члан 12. тачка 5.)
6. оштећене јавне површине не доведе у инсправно стање у прописаном року (члан 12. тачка 6.)
7. не обезбеди да се земља и други растресити материјал не расипа и др. и не држи у сандуцима или оградама (члан 12.
тачка 7.)
8. склони ограду градилишта, а да није очистио површину градилишта од смећа и шута (члан 12. тачка 8.)
9. врши поправку тротоара без одобрења (члан 12. тачка 9.).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко као и одговорно лице у правном лицу извођача радова
новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник, извођач радова, новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара.
Члан 83.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршаје правно лице ако:
1. превоз и истовар лако растреситог материјала не врши у амбалажи или превоз огрева и другог растреситог
материјала, отпадних вода, течности и слично врши возилима која нису подешена за ту сврху (члан 13.)
2. Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе не врши у складу са чланом 14.
3. Приликом орезивања и уклањања дрвећа, кошења травњака, поправке путева и других радова на јавним
површинама не упозори пролазнике на обезбедност и по обављеном послу не уклони смеће или материјал и
површину не очисти одмах по обављеном послу (члан 15.)
4. Излива отпадне воде и друге нечистоћу, држи смеће, земљу и сл. на јавним површинама (члан 16. тачка 2.)
5. Спаљује смеће (члан 16. тачка 4.)
6. Растура рекламне листиће и објаве и сл. без одобрења надлежног органа (члан 16. тачка 5.)
7. у посуде за смеће баца гар, сипа воду и друге течности или отпад који не спада у кућно смеће (члан 16.тачка 6.)
8. Баца хартију и друге отпатке ван корпе за отпатке и посуда за сакупљање смећа и на други начин ствара нечистоћу
(члан 16.тачка 1.)
9. Ван депоније истовара земљу, отпадни грађевински материјал индустријске и занатске отпаде, шљаку, шут,
амбалажу или изручује отпадне воде ван места која су за то одређена (члан 16. тачка 8.)
10. Заузима јавне површине за смештај покретних тезги за продају робе, амбалаже, грађевинског и другог материјала
без одобрења члана 16. тачка 9.
11. заузима јавне површине постављањем стубова, ограда, рампи и сл. поправља возила, оставља нерегистована или
хаварисана возила, камп приколице, приколице, чамце и друге пловне објекте или на други начин заузима те
површине (члан 16. тачка 10.)
12. паркира возила и држи пољопривредне машине на јавним површинама (члан 16. тачке 11, 12. и 13.)
13. преводи стоку преко јавне површине члан (16. тачка 14.)
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новачном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новачном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара.

1.
2.
3.
4.

Члан 84.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500,000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако
не изврши бојење фасаде према одредбама (члана 17.Одлуке)
не прибави одобрење за бојење фасаде у улицама утврђеним чланом 19.Одлуке,
не постави олуке и ограде на објекте на начин утврђен у члану 20.Одлуке ,
постави клима уређаје супротно одредби члана 21.Одлуке .
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новачном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
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За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу новачном казном од
3.000,00 до 25.000,00 динара.
Члан 85.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако пере возило, цепа дрва,
разбија угаљ и сл. на јавној површини (члан 16. тачка 3.)
Члан 86.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динар казниће се правно лице ако:
1. користи јавне зелене површине у сврхе за које нису намењене (члан 23.)
2. власници зграда који поступе супротно одредби из члана 27. и 28 ове Одлуке.
3. власници зграда који не поступе у складу са одредбама из члана 26. и 29. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара одговорно лице у
правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. тачка 2. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 3.000,00 до 25.000,00 динара
физичко лице.
Члан 87.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. сади и сече дрвеће без одобрења, оштећује дрвеће и друге засаде (члан 24. тачка 1.)
2. скида плодове или цветове са дрвећа или шибља и цветних гредица (члан 24. тачка 3.)
3. ненаменски користи травњак (члан 24. тачка 4.)
4. копа или односи земљу, камен, песак, и друге састојке земљишта (члан 24. тачка 5.)
5. пушта домаће животиње на јавну зелену површину (члан 24. тачка 6.)
6. баца отпатке на јавну зелену површину (члан 24. тачка 7.)
7. скида, уништава или скида путоказе, знакове, натписне плочице (члан 24. тачка 8.)
8. оштећује стазе, клупе, корпе за отпатке, ограде, мостове, санитарне уређаје и сл. (члан 24.тачка 9.)
9. вози било коју врсту возила или пере возило на јавним зеленим површинама (члан 24. тачка 10.)
10. зауставља или паркира возила на јавним зеленим површинама (члан 24. тачка 11.)
11. премешта клупе, корпе за отпатке или реквизите за дечије игре са места на којима су постављени (члан 24. тачка
12.)
12. ложи ватру или пали стабла, лишће, истовара материјал, робу, амбалажу или слично на травњацима, травним
теренима или стазама и смешта их поред дрвореда и других засада (члан 24. тачка 13.)
13. урезује имена или знаке на стаблима, клупама, зидовима или осталим објектима (члана 20. тачка 14.)
14. пење се на дрвеће инсталације, ограде или друге објекте (члан 24. тачка 15.)
15. поставља кошнице, ваге, паное, аутомате за забавне игре, камп кућице и друге сличне објекте или уређаје без
одобрења (члан 24. тачка 16.)
16. раскопава земљиште или копа ров или канал без одобрења (члан 24. тачка 17.)
17. тресе или пере тепих, баца папире, отпатке, истреса смеће, пиљевину, пепео и сл. на јавним зеленим површинама
или их пали (члан 24. тачка 18.)
Истом казном казниће се и родитељ, односно старатељ ако прекршај изврши малолетни односно штићеник о коме
су они дужни да се старају.
За прекршај из става 1. тачка 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16. и 17. овог члана казниће се новчаном казном у износу од
5.000,00 до 250.000,00 динара, предузетник.
За прекршај из става 1. тачка 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16. и 17. овог члана казниће се новчаном казном у износу од
10.000,00 до 500.000,00 динара, предузеће.
Члан 88.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не уклања снег и лед према програму зимске службе (члана 31. став 1.)
2. не изврши обавезу прописану члановима 32,33, 34, 35, 39. и 40. ове Одлуке,
3. не чисти снег са прилазних путева које користи или их не посипа у случају поледица (члан 36.).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 3.000,00 до
25.000,00 као и предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 89.
Новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. не изврши обавезу из члана 37. и 38. ове Одлуке,
2. не уклони снег са тротоара на начин прописан у члану 40. ове Одлуке.
Члан 90.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Раскопава јавне површине без одобрења или противно издатом одобрењу за раскопавање (члан 43. став 1).
2. У року од три дана од започетог раскопавања без одобрења, у случају више силе, не обавести о томе
инспекцију и у том року не поднесе писмени захтев за издавање одобрења за раскопавање (члан 44).
3. Ако по завршетку радова раскопане јавне површине не закопа, односно не доведе у првобитно стање на начин
и у роковима предвиђеним у овој одлуци и техничким условима (члан 49. и 50).
4. Настави са извођењем радова након доношења Решења о њиховом обустављању (члан 51. Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 3.000,00 до
25.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара.
Члан 91.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Одређује назив улице или трга, обележава и поставља таблице са називима и кућним бројевима супротно члану
53. Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 3.000,00 до
25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
3.000,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 92.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. плакате истиче изван места и објеката одређених за плакатирање (члан 58. Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу као и физичко лице новачном казном
од 3.000,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 93.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 25.000.00 динара казниће се физичко лице (држалац домаћих животиња)
за прекршај ако:
1. У делу I зоне држи више животиња него што је то дозвољено чланом 64. ове Одлуке,
2. Ако држи домаће животиње у објектима изграђеним противно одредбама ове Одлуке и поступи супротно
одредбама наведеним у члановима 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 76, 77. и 78. ове Одлуке,
3. Ако не поступи у складу са одредбом члана 73, 74. и 75. ове Одлуке.
Члан 94.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се правно лице за прекршај ако држи домаће
животиње противном одредбама чланова 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76. и 78. и ако не поступи у складу са одредбама чланова
73. и 74. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај
из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог
члана.
Члан 95.
Учинилац прекршаја који не поступи по правоснажном Решењу комуналног инспектора казниће се за прекршај
новчаном казном и то:
1. Правно лице новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара,
2. Одговорно лице у првом лицу новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара,
3. Предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
4. Физичко лице новачном казном од 3.000,00 до 25.000,00 динара.
Члан 96.
Новчаном казном у висини 500,00 динара казниће се на лицу места физичко лице за прекршај из чланова 16. и 24.
ове Одлуке.
Члан 97.
Уплата новчаних казни које се изричу у прекршајном поступку врши се на уплатни рачун број: 840-743351843-13 са
позивом на број по моделу 97 78-233
Уплата мандане казне врши се на уплатни рачун број: 840-743353843-27 са позивом на број по моделу 97 78-233
ПРИМАЛАЦ: новчане казне изречен у прекршајном поступку за прекршаје прописане Одлуком Скупштине
општине.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 98.
У случају да предузеће, установа, друго правно лице, предузетник или физичко лице учини радњу супротно
одредбама ове Одлуке, комунални инспектор може писмено нареднити отклањање недостатака, довођење у првобитно стање
или уклањање бесправно постављених возила, предмета и објеката уз упозорење да ће се у случају неизвршења наредбе, по
протеку рока, извршење спровести путем јавног или другог предузећа, а на терет субјеката који је поступио противно
одредбама ове Одлуке. По протеку рока из упозорења спровешће се принудно извршење.
Наплата трошкова принудног извршења вршиће се у поступку прописаном за наплату других јавних прихода.
У случају да предузеће, установа, друго правно лице, предузетник или физичко лице учини радњу супротно
одредбама ове Одлуке односно уколико започне радове без одобрења Оделења или их врши на начин који није у складу са
одобрењем, комунални инспектор може обуставити започете радове
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Члан 99.
Уколико на јавним површинама, комуналним објектима и уређајима као последица прекршајне радње, настану
промене и оштећења, јавно предузеће коме комунални инспектор наложи отклањање недостатака на терет учиниоца
прекршаја, има право на накнаду ових трошкова према посебно утврђеној вредности радова у програму за текућу годину на
име отклањања недостатака и повећаних трошкова одржавања одређене површине у дужем временском периоду.
Средства која јавно предузеће оствари по саву 1. овог члана утрошиће се за остваривање послова и задатака од
јавног интереса које ово предузеће обавља у вези са одржавањем јавних површина, комуналних објеката и уређаја.
Члан 100.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналном реду („Службени лист општине
Србобран“, број: 10/97, 4/98, 4/99, 4/04, 6/05 и 11/06).
Члан 101.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-23/2009-I
Дана: 21.04.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Ласло Бергел,с.р.

36.
На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник Републике Србије», број: 16/97
и 42/98), члана 145. Одлуке о обављању комуналних делатности на подручју Општине Србобран ("Службени лист општине
Србобран", број 6/97, 4/99, 4/04, 8/05, 10/05 и 1/06), члана 40. став 1. тачка 7) Статута Општине Србобран («Службени лист
општине Србобран“, број: 5/08) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран («Службени лист општине
Србобран“, број: 5/08) Скупштина општине Србобран на 6. седници одржаној 21.04.2009. године донела је
ПРАВИЛНИК
О ХУМАНОМ ХВАТАЊУ И УКЛАЊАЊУ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак хватања, смештаја и уклањања паса и мачака луталица на подручју
Општине Србобран као комуналне делатности на хуман начин.
Члан 2.
Делатност из члана 1. овог Правилника обавља се у складу са прописима којима је регулисана ова област, односно у
складу са Правилником о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица („Службени гласник
Републике Србије“, број: 29/94).
Члан 3.
Пси и мачке који се затекну на јавној површини или на путу без надзора у смислу овог Правилника сматрају се
напуштенима.
Члан 4.
Делатност из члана 1. овог Правилника обавља Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран.
До изградње потребних објеката и стварања материјално техничких услова за обавњање ове делатности на начин
утврђен позитивним прописима који регулишу ову област ЈКП ће ове послове поверавати за то овлашћеном, регистрованом
и технички опрељеном предузећу уз сагласност комуналне инспекције.
Члан 5.
Предузеће је дужно да
- периодично, по потреби и процени надлежне службе ЈКП и Општинске управе, скупи напуштене псе и мачке
луталице и то у околини школа, предшколскоих установа, пијаца, угоститељских објеката и др.
- сакупљене животиње смести на одговарајући начин,
- врши лишавање живота паса и мачака на хуман начин уколико их у року од 3 дана од дана хватања власник не
преузме уз плаћање накнаде за чување,
- да обезбеди смештај и надзор за псе и мачке за које је потребно извршити посматрање у складу са прописима,
- да води евиденцију о броју и врсти ухваћених паса и мачака и броју уклоњених.
Члан 6.
Ухваћене животиње чувају се у карантину 3 дана, а по решењу ветеринарске инспекције и дуже, уколико то
ветеринарско-санитарни разлози захтевају.
Карантин мора имати довољно простора за смештај животиња, мора се редовно одржавати у чистом стању и
дезинфиковати.
У карантину се животиње морају редовно хранити и појити.
Јавно предузеће наделжно за хватање и смештај ухваћених животиња дужно је да ухваћене животиње смести у
заједничке кавезе према подручјима на којима су ухваћене и да води евиденцију о датумима и месту хватања, о здравственом
стању и коначном поступку са ухваћеним животињама.
Члан 7.
Пси који буду ухваћени ван стана односно дворишта а обележени су смештају се у посебан објекат под условима из
предходног члана ове Одлуке.
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Надлежно предузеће дужно је да о сваком ухваћеном псу и мачки у року од 24 часа обавести ветеринарску
инспекцију као и комуналну инспекцију као и држаоца животиња уколико је исти познат.
Члан 8.
Над псима и мачкама који се стављају у карантин мора се извршити дезинсекција приликом пријема и одпуштања
из карантина.
У карантин је дозвољен приступ само лицима која раде код животиња и другим лицима по одобрењу ветеринарске
инспекције.
Пси и мачке које оболе у карантину морају се сместити и лечити у посебном објекту, осим ако су пси и мачке
оболели од заразних болести у ком случају начин лечења одређује ветеринарска инспекција.
После издржаног карантина уколико држалац пса или мачке не преузме животињу они ће се усмртити савременим
методама и на хуман начин сагласно Правилнику о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса луталица.
Лешеви угинулих паса и мачака морају се уништити на нешкодљив начин.
Члан 9.
Средства за обављање ове делатности обезбеђује се у буџету општине.
Члан 10.
Надзор над применом овог Правилника врши Општинска управа – служба надлежна за комуналне послове.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Оштине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 323-3/2009-I
Дана: 21.04.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Ласло Бергел,с.р.

37.
На основу члана 40. став 1. тачка 10) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/08)
и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/08), Скуптшина
општине Србобран на 6. Седници одржаној 21.04.2009. године, донела je
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА САТУТ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Фонда за стипендирање студената Општине Србобран број: 02-3/2009-I од
02.04.2009. године.
Саставни део овог Решења чини Статут Фонда за стипендирање студената Општине Србобран број: 02-3/2009-I од
02.04.2009. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Служебном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-3/2009-I
Дана: 21.04.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Ласло Бергел,с.р.

38.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број 9/02, 87/02,
61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06) и члана 6. став 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2009. годину
(»Службени лист општине Србобран», број: 10/2008 и 2/2009), председник општине Србобран, 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 2009. годину (»Службени лист општине
Србобран», број: 10/08 и 2/2009), глава 1.13 – Резерве буџета, функција 110 – Извршни и законодавни органи, позиција 194,
економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се Црвеном крсту Србобран,
средства у износу од 16.000,00 динара (Словима: Шеснаестхиљада и 00/100) на име једнократне помоћи За Брусњаи Ференца
из Србобрана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 1.11 – Дотације невладиним организацијама,
функција 110 – Дотације невладиним организацијама из буџета, позиција 182, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама у износу од 16.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
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ПРЕДСЕДНИК
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бранко Гајин, с.р.

39.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана
59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/08) и члана 2. и 38. Одлуке о Општинском
већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/08) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 2/09), Општинско веће на 7. седници, одржаној 15.04.2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи Србобран број: 02-2/2009-IV од 02.04.2009. године.
Саставни део овог Решења чини Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи Србобран број: 02-2/2009-IV од 02.04.2009. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Служебном листу Општине Србобран“.
Општина Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-23-6/2009-III
Датум: 15.04.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бранко Гајин, с.р.

40.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана
59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/08) и члана 2. и 38. Одлуке о Општинском
већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/08) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 2/09), Општинско веће на 7. седници, одржаној 15.04.2009. године, донело je
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о додели стипендија Општине Србобран број: 02-10/2009-I од 13.04.2009.
године.
Саставни део овог Решења чини Правилник о додели стипендија Општине Србобран број: 02-10/2009-I од
13.04.2009. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Служебном листу Општине Србобран“.
Општина Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-23-7/2009-III
Датум: 15.04.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бранко Гајин, с.р.

41.

Општинска управа Србобран, Oдељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне
средине на основу члана 9. став 1. и члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(«Службени гласник Републике Србије» бр. 135/04) на захтев Одељења за урбанизам, стамбено- комуналне
послове и заштиту животне средине у поступку давања мишљења о потреби израде Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације за Блок бр. 29 у КО Србобран доноси
РЕШЕЊЕ
За израду Плана детаљне регулације за Блок бр.29 у Србобрану утврђене намене за спортско рекреативне
површине и заштитно зеленило, није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину.
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Образложење
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине затражило је
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину за Плана детаљне регулације за Блок
бр.29. у Србобрану утврђене намене за спортско рекреативне површине и заштитно зеленило.
Чланом 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину(«Службени гласник
Републике Србије» бр. 135/04) предвиђено је да орган надлежан за послове заштите животне саредине даје
мишљење о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину. Како је урађена Стратешка процена
утицаја на животну средину за Просторни план општине Србобран којим је обухваћена и предметни Блок
бр.29. утврђене намене за спортско рекреативне површине и заштитно зеленило , а за сваки објекат који ће
чинити Спортско рекреативне садржаје, одлучиваће за сваки појединачно о потреби поцене утицаја на животну
средину , мишљења смо да није неопходна израда Стратешке процене утицаја на животну средину средину
Плана детаљне регулације за Блок бр.29. у Србобрану , утврђене намене за спортско рекреативне површине и
заштитно зеленило.
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 501-4/09-IV-01
Датум: 06.03.2009. године
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ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Шарчев, с.р.
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