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43. 

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 11/2017- пречишћен текст ) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2015 - пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине 
Србобран на 19. седници одржаној 15.03.2018. године, донела је  
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
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 Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених од накнаде за 
коришћење минералних сировина (нафтна рента) за активности које се током 2018. године планирају у области 
унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других 
објеката у циљу побољшања услова живота.  

 
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 из става 1 члана 2. Овог Програма користиће се за: 

 
Члан 3. 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом 
средстава прикупљених од накнаде за коришћење природних добара.  

 
Члан 4. 

Уколико се приходи не остварују у планираном износу Општинско Веће одређује приоритетне активности.  

р.бр. Опис износ 

1 Изградња објеката МЗ Надаљ  14.600.000,00 

2 Извођење радова противпожарне заштите на објекту Позориштанце у Србобрану са 
уградњом унутрашње хидрантске мреже и инсталације дојаве пожара 3.000.000,00 

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 образложењу) 

10.000.000,00 

4 Изградња пречистача одпадних вода за насељено место Србобран 4.000,000,00 

5 
Изградња атмосферске канализације у улици М. Црњанског и улици С. Марковића у 
Србобрану 11.600.000,00 

6 Изградња атмосферске канализације у ул. С. Маринковић до ул. Ц. Лазара у Србобрану  3.000.000,00 

7 
Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту Србобран на 
државним и локалним путевима 3.000.000,00 

8 Опремање и повезивање 3 бунара у ул. Поповача венац у Србобрану 10.000.000,00 
9 Реконструција водоводне мреже у улици Лазе Костића у Србобрану 5.000.000,00 

10 
Изградња простора за привремено заузеће површине на Беглуку у Србобрану – мала 
пијаца 4.000.000,00 

11 Реконтрукција Трга Слободе у Србобрану 18.771.211,73 
12 Реконструкција спортског објекта на стадиону у Шумици 2.600.000,00 
13 Изградња пута иза станова солидарности у дужини 120м и ширини 5м са надзором 4.000.000,00 
14 Изградња трафо станице и ел. мреже у ванграђевинском подручју 20.000.000,00 

                                                                                          УКУПНО: 113.571.211,73  
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Члан 5. 
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Општинско Веће.  

 
Члан 6. 

Реализацију Програма и надзор над извршавање уговорених обавеза и реализације појединачних 
програма и пројеката спроводи надлежно одељење Општинске управе Србобран. 

Извештај о реализацији овог Програма подноси надлежно одељење Општинске управе Србобран, а пре 
усвајања Програма за наредну годину.  

Члан 7. 
На Програм, након доношења од стране Скупштине Општине Србобран, потребно је прибавити сагласност 

Покрајинског секретаријата за енергетику грађевинарство и саобраћај.  
 

Члан 8. 
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Oпштине Србобран“.  

 
*   *   * 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је својим актом број 143-310-152/2018-03 
од 21.03.2018. године дао сагласност на Програм 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 број 016-12/2018-I, који је донела Скупштина Општине Србобран на 19. седници одржаној дана 
15.03.2018. године. 

 
44. 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

 ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
1. УВОД 
 

План за одбрану од поплава за воде II  реда доноси се у складу са Законом о водама („Службени гласник 
РС“, број: 30/2010 члана 55., став 5). 
            У хидрографији Општине Србобран заступљене су подземне и површинске воде. 
            Издан се убраја у подземне воде. На подручју Општине Србобран нема извора јер је тле састављено од 
пропустљивог леса,вода понире у дубину све до вододрживог слоја где се ствара издан. 
            На лесној заравни у Општини Србобран плитки издан се јавља већином на дубини од 7 до 11 метара. 
            Површинске воде на подручју Општине Србобран су : Криваја,Велики канал (канал ДТД),Бељанска и 
друге баре. 
 
2. ОПИС ПОДРУЧЈА 

Општина Србобран се налази у централним деловима Бачке и Војводине. По величини територије коју 
заузима (28,4км2), као и по броју насеља (3) је једна од мањих општина у Војводини.  

Према последњим подацима у општини Србобран живи 16252 становника.  
Пољопривредна производња се одвија на 26008,0619 хектара од тога 25563,5946 хектара или 89,92% 

на најквалитетнијем земљишту. Земљиште лоших производних особина заузима само 44 ха или 0,1% 
територије, а 1,1% територије општине чине велике површине канала Бездан – Бечеј и река Криваја.  

Сва три насеља у општини Србобран лоцирана су на јужном делу простране бачке лесне терасе. 
Површина лесне терасе је уједначена, са благим рељефним облицима. Северни део општине је виши и благо 
нагнут од севера ка југу. У том северном делу апсолутне надморске висине се креће од 94 до 83 м уз сам канал 
и ток реке Криваје. Јужни део општине је више уједначених висина (80 до 82 м), те је овај део благо нагнут ка 
северу. Стабилност терена општине Србобран зависи од дубине подземних вода. Ниво подземних вода налази се 
на дубини преко 1,2 метра. Са јужне стране општине Србобран пролази канал Бездан – Бечеј. Правац отицања 
је запад – исток. Дужина канала кроз Србобранску општину износи 20 км. 

 

       
канал Бездан – Бечеј 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 016-12/2018-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 15.03.2018. године  Милена Аларгић, с.р. 
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Криваја је највећа речица на Бачкој лесној заравни.У атар Општине Србобран улази правцем 

југоисток,задржавајући исти правац све до Србобрана.Затим прави веће меандре,пролази кроз насеље са 
северне стране и улива се источно од Србобрана код турије у канал Бездан – Бечеј. 
           Од уласка Криваје у атар Општине Србобран па до ушћа у канал дужина тока Криваје је око 20 км. 

 

                        
Криваја 

 
           Криваја 2 (млака-бара) се североисточно од Србобрана, с леве стране улива у Кривају у делу атара 
Девечер. Протеже се на дужини од 7 км. на површини од око 14.000 м2. Водом се углавном снабдева од 
атмосферског талога (издани су присутни веома ретко с обзиром да је дошло до њиховог затрпавања).Понекад 
при високом водостају криваја се излије у бару која плави узак појас земљишта - ораница.Само 2 км. при ушћу 
Млака, бара никад не пресуши. 

 

    
Криваја 2 (млака-бара 

 
Бељанска бара је највећа бара на територији Општине Србобран.У свом току меандрира и улива се са 

леве стране наспрам Турије у Канал ДТД. Ширина јој је релативна и креће се од 50 до 150 метара.Њено стално 
овлажено корито дуго је око 5 км.Годишње колебање водостаја је од 30 до 40 цм и у целој дужини је пловна. 

 

                   
Бељанска бара 

 
3. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 
  

Конфигурација терена на територији општине Србобран је двојака и разликујемо такозвану доњу терасу, 
са доминантним котама 81.00 до 84.00 м н.м. и горњи терен са рубним подручјима Телечке висоравни, са котама 
до 98.00 м н.м. Самим тим је и дефинисана локација проблема сувишних вода. Од водотока по класификацији 
вода 1.(првог) реда на територији општине Србобран протичу река Криваја, Јегричка и канал ХС ДТД Бечеј-
Богојево.  

Изградњом одбрамбеног насипа на Дунаву и Тиси, као и хидросистема ДТД територија општине Србобран 
је трајно заштићена од било којих до сада запажених водостања Дунава и Тисе. Територија општине Србобран 
није изложена утицају спољних вода, река, било посредно или непосредно. Хидролошки проблеми општине 
Србобран су искључиво везани за унутрашње воде. 

 Одводњавање терена врши се путем мелиоративних канала вишег и нижег реда, као и тзв. комуналним – 
атмосферским каналима у насељеним местима. Коначни реципијент за све канале детаљне каналске мреже је 
канал ХС ДТД Бечеј-Богојево, односно канали – водотоци Криваја и Јегричка. Целокупно одводњавање свих 
канала се врши гравитационо, без присуства црпних станица на терену. 
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Проблеми са вишком вода су евидентни у пролећним и јесењим месецима и то нарочито на локацији дела 
атара насеља Србобран, Турија и Надаљ, локалитету Бела Јарош, код „Антене“ и др. На такву ситуацију на 
терену су утицали конфигурација, квалитет и структура земљишта, као и делимично нерешено питање 
одводњавања из насељених места.  

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, путем локалног водопривредног предузећа „Бачка“ из Врбаса, бави се 
проблематиком одводњавања ван насељених места, а локална самоуправа, путем комуналним организација, 
одводњавањем у насељеним местима.  

Осматрање кретања нивоа подземних вода се врши у К.О. Србобран на четири пијезометра и то по два на 
горњем и два на доњем терену. Такође, врши се мерење нивоа подзмених вода и у К.О. Турија на два 
пијезометра. Ниво подземних вода варира од мин. 0,18 м (измерено у К.О. Турија) до маx. 6,17 м (измерено у 
К.О. Србобран, горњи терен). 

По појави водолежа на пољопривредном и другом земљишту, односно, до плављења појединих нижих 
делова насељених места долази због појаве наглог топљења веће количине снега пропраћеног кишом, или после 
јаких киша. За време узастопних кишних година долази до подизања нивоа подземних вода које у неким 
деловима подручја улазе у зону од 0,5 до 2,0м од површине. Корито реке Криваје се продубљује (радови у току 
врши ВП „Бачка“ Врбас) тиме ће се подићи обала и сузиће се корито Криваје. Сва сувишна вода се евакуише 
гравитационо.  

Постоје шест мрежа мелиоративних канала, подељених по подсистемима за одводњавање. Ти канали су 
главни канали за одвод унутрашњих вода (приказано у табели.). 

 

 
4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ  
 
4.1 Превентивне мере 

Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што мање, 
неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава, и то: 
1. кроз урбанистичко уређење простора и насеља, водити рачуна о нивоу подземних вода при планирању 
градње а у циљу заштите живота и здравља људи и материјалних добара од поплава, 
2. изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 
3. изградња пропуста са већом пропусном моћи воде, 
4. унапређивати системе осматрања, веза и координацију извршења задатака, 
5. предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга, 
6. израђивати планове заштите и спасавања од поплава. 

Да би ове превентивне мере биле на време изведене Штаб за ванредне ситуације Општине Србобран ће 
сваке године у сарадњи са ЈКП „Градитељ“ Србобран и месним заједницама насељених места анализирати и 
сачинити предлог мера за отклањање опасности од подизање нивоа подземних вода – поплава.   
 
Скупштина општине  дужна је  да: 
- израде оперативни  план за одбрану од поплаве за сваку годину  и годишње програме за уређење 
атмосферске  канализације,  
- обезбеде финансијска средства за остваривање планова и програма, 
- обезбеде одржавања канализационе мреже у границама урбанистичког плана насеља преко надлежних јавних 
предузећа, 
- да обезбеди  техничку  документацију о атмосферској  канализацији за грађевинске реоне.  
 
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад у сарадњи са ВП „Бачка“ дужно је да: 
- изради дугорочне и средњорочне планове и годишње програме за доградњу и реконструкцију система за 
одводњавање,  
- да врши истраживања у циљу повећања степена сигурности од поплава и прихватања сувишних вода из 
насељених места,  
- да обезбеди финансијска средства за извршавање превентивних радова и других активности у складу са 
програмом радова и могућности корисника,  
- да врши одржавање и обезбеди погонску спремност система за одводњавање, у складу са расположивим 
финансијским средствима,  
- да изради оперативни план за одбрану од унутрашњих вода (организација одбране, списак особља, 
механизације, алата, материјала и друго),  

Ред. 
бр. 

Н А З И В 
ХСО 

Бруто 
повр. 

сист. ха 
Реципијент 

Дуж. 
кан. 

мреж. 
км 

I  Фаза II Фаза 
Ванред. 
ситуаци

ја 

1. Криваја 2(млака-бара) 17685,29 Бечеј - Богојево 54,384 Б1,Ц1,Д1 Б2.Ц2,Д2 Б3,Ц3,  
2. Јегричка 2 1100 Јегричка 700 Б1,Ц1,Д1 Б2.Ц2,Д2 Б3,Ц3,  
3. ББ 4314,37 Бечеј - Богојево 43,561 Б1,Ц1,Д1 Б2.Ц2,Д2 Б3,Ц3,  
4. Турија – Надаљ II 965,86 Бечеј - Богојево 5612 Б1,Ц1,Д1 Б2.Ц2,Д2 Б3,Ц3,  
5. Турија – Надаљ I 5904,55 Бечеј - Богојево 23961 Б1,Ц1,Д1 Б2.Ц2,Д2 Б3,Ц3,  
6. Бељанска бара 213,02 Бечеј - Богојево 700 Б1,Ц1,Д1 Б2.Ц2,Д2 Б3,Ц3,  
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- да обезбеди  техничку документацију за одвођење сувишних вода,  
- да врши одвођење сувишних вода са пољопривредног и другог земљишта и пријем и одвођење сувишних вода 
из атмосферске канализације са грађевинског земљишта у складу са: 
 Законом о водама,  
 Законом о ванредним ситуацијама, 
 Оперативним  планом за одбрану од поплава. 
 
Привредни субјекти који се баве пољопривредном деланошћу  и власници пољопривредног 
земљишта  су дужни да: 
- обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама за ефикасан одвод сувишних вода из депресија до 
најближих канала за одводњавање.  
 
Становници насељених места и власници објеката и земљишта у насељеним местима дужни су да: 
- редвоно одржавају чисте канале и пропусте испред својих станбених зграда, службених просторија, пословних 
објеката, дворишта и грађевинског земљишта. 
 
5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД  ПОПЛАВА 
 
5.1 Мере заштите у случају непосредне опасности од поплава 

Ради спречавања настанка штета од поплава предузимају се следеће мере: 
1. редовно праћење и осматрање нивоа подземних вода, 
2. активирање Штаба за ванредне ситуације општине Србобран, 
3. стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за заштиту и спасавање од поплава, 
4. информисање и обавештавње становништва о могућем настанку поплаве и предузимање потребних 
превентивних мера за заштиту. 

Оперативним планом одбране од поплава утврђени су следећи критеријуми за увођење мера редовне и 
ванредне одбране од поплава: 

У односу на опасности од поплава утврђена су три степена: 
Редовна одбрана од поплава, настаје када сувишне воде почињу интензивно да теку каналском мрежом и 
траје све док се редовним коришћењем канала за одводњавање, испусних устава и црпних станица сувишне 
воде могу да одводе без посебних ванредних радова, а вода се не излива из каналске мреже. 
Ванредна одбрана од поплава, настаје када изграђеним системима за одводњавање и сеоском канализацијом 
није могуће у задовољавајућем року одвести поплавне воде са пољопривредног земљишта или из насеља и због 
тога долази до изливања воде из канала са претњом настајања штета на усевима и објектима. 
Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и мрежама предвиђеним плановима за 
одбрану од поплава отклонити опасност од настајања поплава ширих размера и већих материјалних штета. 
Неопходно је ангажовање већег броја радне снаге и механизације ради преузимања већих радова. 
  
Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 
Критеријум А 
 
Услов А1 Евакуациони објекат који омогућава контролисану евакуацију великих вода (може бити у склопу 
бране или независтан објекат) не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24х, или 
уколико је у пријемнику испуњено минор корито. 
Услов А2 Евакуациони објекат који омогућава контролисану евакуацију великих вода (може бити у склопу 
бране или независтан објекат)  не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48х, или је 
за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода. 
Услов А3 Евакуациони објекат који омогућава контролисану евакуацију великих вода (може бити у склопу 
бране или независтан објекат) не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72х, као и у 
случају хаварије, или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода. 

Критеријум Б 
 
Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде 
из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 
Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у 
канале је изразито успорен. 
Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у 
мрежу је онемогућен. 

Критеријум Ц 
 
Услов Ц1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених 
површина до 1% површине система. 
Услов Ц2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система 
поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти саобраћајнице и стамбене зграде. 
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Услов Ц3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине 
система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде. 
 
Критеријум Д 
 
Услов Д1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа 
засута снегом и делимично заледјена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега. 
Услов Д2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа 
засута снегом и заледјена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој 
подлози. 
 
5.2 Оперативне мере и активности када дође до поплава 
 

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелио-рационим системима за 
одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода на водном подручју 
и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А, Б, Ц и Д са индексом 1, а ванредну 
одбрану када се стекне један од услова са индексом 2. 

 
Обезбеђење особља за редовну и ванредну одбрану од поплав унутрашњих вода 

 
У редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода јавно водопривредно предузеће обезбедјује 

потребан број лица за рад у времену од 06-18 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0-24 
часа (две смене по 12 часова). 

У ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода јавно водопривредно предузеће обезбедјује број 
лица за рад, као и на црпним станицама у времену од 0-24 часа (две смене по 12 часова). 

 
Када дође до пробијања одбрамбених насипа и изливања вода ван корита река и плављења насеља 
предузимају се следеће мере и активности: 
 
1. преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој ситуацији и угрожености, 
2. црпљење воде из поплављених објеката, 
3. прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде, 
4. предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва, 
5. пружање здравствене и друге потребне помоћи становништву. 
 
5.3 Оперативне мере и активности у отклањању последица од поплава  
Када дође до повлачења воде из поплављених насеља у корита река, јаруга и канала предузимају се 
следеће мере и активности: 
 
1. темељно чишћење поплављених објеката, 
2. одвођење и испумпавање заосталих вода, 
3. чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката, 
4. микробиолошка контрола исправности хране и воде, 
5. укидање забране употребе воде, 
6. здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја. 
 
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 
 
6.1 Штаб за ванредне ситуације општине Србобран 
 
           За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, на територији Општине 
Србобран образује се Општински штаб за ванредне ситуације, који руководи и координира рад субјеката 
система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених 
задатака, наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава, која се користе 
у ванредним ситуацијама. 
           Спровођење мера за одбрану од поплава врши Штаб за ванредне ситуације Општине Србобран, којим 
руководи Председник Општине Србобран. Он је Командант Штаба и има помоћнике (чланове штаба)  .  
           Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине, на предлог Штаба, доноси председник 
Општине Србобран.  
           Штаб образује помоћни стручно-оперативни тим  за извршавање  задатака заштите и спасавања од 
поплава и несрећа на води и под водом и  његовим  радом руководи руководилац тима, којег именује Штаб за 
ванредне ситуације . 
          Основни задаци стручно-оперативнog тима су: 
 

1. Редовно прате прописе, који регулишу ову област (односно задатке), за коју је образован. 
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2. Предлажу Штабу доношење адекватних мера (превентивних и оперативних) из оквира своје 
надлежности. 

3. Сарађују са надлежним органима и другим правним лицима у реализацији задатака за коју је 
образован. 

4. Учествују у стручном оспособљавању и обучавању, које спроводе надлежни органи, у складу са 
Законом и другим прописима, и по наредби команданта Штаба. 

5. Извршавају и друге задатке заштите и спасавања у складу са прописима и по наређењу команданта 
Штаба. 

6. За случај проглашења ванредне ситуације и мобилизације, стручно-оперативни тимови непосредно 
учествују у извршавању задатака заштите и спасавања из своје надлежности, у складу са наређењем и 
закључком Штаба. 
           Штаб за ванредне ситуације Општине Србобран је дужан да сарађује са секторским руководиоцем у 
водопривредном предузећу, које пружа стручну помоћ Штабу и предузима потребне мере у складу са Законом. 

Одбрана од поплава спроводи се на основу овог плана. 

Назив  држ. органа, органа града/опжтине, јавних служби или прив. Друштва : Општинска управа Србобран 

Адреса:  
Трг Слободе бр.2 

Wеб сајт: Телефон: 
021/730-020 

Фаx: 
021/731-079 

е-маил: 

Одговорна лица и лица за контакт : 
Функција/Радно место Име Презиме тел посао тел 

мобилни 
Факс е-маил тел у 

стану 
Адреса стана 

 Председник општине-
трг Слободе 2 Србобран 

Радивој Парошки 021/731-
077 

064/889
4-445   

021/731-
079 

srbobran@
eunet.rs 

021/735-
576  

 Филипа 
вишњића 4 
Србобран  

Заменик председника 
Општине трг Слободе 2 

Србобран 

Лазар  Крајиновић 021/730-
020  

069/729
-689  

021/731-
079  

lazarkrajin
ovic@gmai
l.com  

021/ 270
-2295  

Шајкашка 40 
Србобран 

Инспектор у МУП-у 
Н.Тесле бб 

 Жељко  Ђурић 021/706-
752 

064/892
-0876 

021/525-
642 

/ 021/792-
178 

Ђуре 
Јакшића 35, 
Врбас 
 

Члан општинског Већа, 
ресор здравства 

Илија Газепов 021/223
7-014 

 

063/589
-810 

063/105
1-138 

/ dr.ilijagaze
pov@gmail

.com 

021/2237
-090 

Св.Саве 26 
Турија 

Секретар Црвеног крста 
ул.Светог Саве 15 

Србобран 

Золтан Бергел 021/730-
501 

063/107
7-651 

021/730-
5011 

srbobran@
redcross.or

g.rs 

021/731-
445 

Ул.Лазе 
Костића 31 
Србобран 

 
Дир.ЈКП.“Градитељ“ 

Доситејева 2 Србобран 
Ђорђе  Радетић 021/730-

158 
062/643

-434 
021/731-

012 
graditelj.g
as@neobe

e.net 

021/551-
722  

Липарска 14, 
Нови Сад  

Дир.Дома здравља 
„Др.Ђ.Бастић“Јована 

Поповића 25/1 
Србобран 

Радивој  Остојић 021/730-
600 

  021/730-
609 

dz_srbobra
n@neobee.
net 

/  Ђуре 
Јакшића 16, 
Србобран 

ВД. Командир 
П.С.Србобран ул.Цара 

Лазара 10 

Ненад Тепавац 021/730-
542 

064/892
-4113 

021/730-
078 

/ / Барањи 
Кароља 32 
Темерин 

В.Д.Коман. 
ПВСЈ.М.Обилића 19 

Србобран 

Дамир Маџгаљ 021/731-
200 

063/867
7-909  

064/892
0-881 

021/731-
200 

srbobranva
trogasci@g
mail.com 

021/735-
697 

Светог Саве 
бр.   

Србобран 

Дир.Центра за соц.рад 
Србобран Ул.Светог 

Саве 15 

Бисерка Веселинов
ић 

021/730-
177 

063/105
0-178 

021/730-
177 

srbobrancs
r@minrzs.

gov.rs 

021/705-
016 

Ђуре Салаја 
61 Врбас 

 
Инсп.за заштиту 
жив.средине Трг 

Слободе 2 Србобран 

Нада Нађ 021/730-
020 

063/105
0884 

021/731-
079 

nada.srbob
ran@gmail

.com 

021-730-
890 

Дубровачка 
9 Србобран 

mailto:n@neobee.
mailto:r@minrzs.
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СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД 

ВОДОМ 
 

списак стручно оперативног тима 
 
1/ Помоћник команданта за заштиту и спасавање од поплава, Небојша Недељковић, руководилац 
тима, 
2/ Представник Општинскe управe  Србобран, Одељење за привреду, Мирослав Милојевић 
3/ Представник ловачког удружења “Фазан” Србобран, Душан Поповић 
4/ Представник МЗ Турија, Мирослав Радосављев  
5/ Представник МЗ Надаљ, Југослав Шијачки 
 
6.2 Повереници Штаба за ванредне ситуације општине Србобран 
 

одељ.за 
Урбан.Општ.управе 

Србобран Трг Слободе 2 
Србобран 

Бошко Поповић 021/730-
020 

063/105
0-071 

 

021/731-
079 

vs_srbobra
n@eunet.r

s 

021/731-
704 

Смедеревска 
20 

Србобран 

„Радио Србобран“доо 
Србобран 

Лист Ференца 2/5 
Србобран 

Ивица Шмит 021/731-
444 

063/105
0-253 

021/731-
449 

schmidt@n
eobee.net 

021/732-
444 

Милоша 
Обилића 

16/1 
Србобран 

Члан општинског Већа, 
ресор пољопривреда 

Реља  Курјачки 021/731-
077 

 

 062/88
05-000 

021/731-
079 

 relja.kurja
cki@srbobr
an48.rs   

/  

Члан општинског Већа, 
ресор информисања 

Беата Сабадош 
Фодор 

021/730-
020 

063/105
1-745 

021/731-
079 

beata@srb
obran.rs 

021/733-
208 

Дубровачка 
70, 

Србобран 
Члан општинског Већа, 

ресор екологија и 
привреда 

Ђорђе  Џеков 021/730-
137 

063/344
-505 

/ Djordja.dz
ekov@gma

il.com 

/ Новосадски 
Пут 8, 

Србобран 
Члан општинског Већа, 
ресор социјална 
заштита 

Стефан Младенови
ћ 

/ 063/702
4-799 

/ stefansrb9
0@yahoo.c

om 

063/7024
-799 

Димитрија 
Туцовића 18, 

Србобран 

Члан општинског Већа, 
ресор урбанизма и 

комуналног уређења 

Ђорђе Дебељачки 021/730-
158 

 063/10
-50-164 

021/731-
012 

djordje.gra
ditelj@gm

ail.com 

021/730-
908 

Милоша 
Црњанског, 
Србобран  

Пензионисани радник 
Управе за ВС у Новом 

Саду 

Сава 
 

Радонић 021/730-
551 

063/452
026 

021/730-
551 

savaradoni
c@stcable.

rs 

021/730-
111 

Ђуре 
Јакшића 

бр.15 
Србобран 

Грађевински инспектор 
у општинској управи 

Србобран 

Виолета  Келечевић 021/730-
020 

069/128
3-946 

/ / 021/731-
915 

Пролетерска 
бб, Србобран  

Шеф службе заштите и 
надзора у општинској 

управи србобран 

Ратомир  Павков 021/730-
020 

063/105
0-079 

021/731-
079 

 
 

021/223 
7308 

Видовданска 
33/а, Турија 

Радник Центра 
Министарства одбране 

Врбас 

Милинко  Џувер 021/706-
250 

062/852
5-970 

/ Milinko.dzu
ver@gmail

.com 

025/712-
413 

Његошева 
бб, Сивац 

Представник ловачког 
удружења “Фазан” 

Србобран 

Душан   Поповић 021/731-
008 

064/898
-2178 

 

/ popovidu@
gmail.com 

021/731-
008 

Николе 
Тесле 3, 

Србобран 
Представник коњичког 

клуба “Вранац” 
Србобран 

Жељко  Вујановић 021 
730446 

063/105
0-125 

/ / 021/384-
4539 

Саве 
Ковачевића 

21, 
Србобран 

Дир. Центра за спорт и 
туризам општине 

Србобран 

Слободан  Субић 021/731-
279 

060/300
1-580 

/ cst.srbobra
n@eunet.r

s 

021/732-
491 

Данила 
Киша 3, 

Србобран 
Дир. Дома културе 

Србобран 
Бранисла

ва  
Секулић 021/731-

919 
063/418

-222 
/ dk-

srbobran@
stcable.rs 

/ Данила 
Киша 1, 

Србобран 
Дир. АМК “Србобранац” Душан  Шарчев 021/730-

372 
063/779
-4639 

/ Amkpd@m
ts.rs 

021/735-
740 

Данила 
Киша 13, 
Србобран 

mailto:n@eunet.r
mailto:0@yahoo.c
mailto:c@stcable.
mailto:n@eunet.r
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У систему руковођења у одбрани од поплава, као и у превентивним мерама овог Оперативног плана, 
помоћ Штабу за ванредне ситуације Општине Србобран су дужни да пружају председници Савета  Месних 
заједница. Такође у систему руковођења у одбрани од поплава повереници и заменици повереника обављају 
послове заштите и спасавања које поставља и разрешава Штаб за ванредне ситуације Општине Србобран, 
својим закључком донетим дана 21.11.2012. год. бр. 82-20/2012. 

 
Председници Савета Месних заједница Општине Србобран   
1. МЗ Србобран Колер Карољ тел. бр. 730-133 
2. МЗ Турија – Јојкић Александар, тел. бр. 2237-016 
3. МЗ Надаљ Грујић Ђорђе тел. бр. 739-004. 
 

Повереници Штаба за ванредне ситуације општине Србобран 
1. У МЗ «Србобран», која има 12172 становника, поставља се 12 (дванаест) повереника и 12 (дванаест) 
заменика повереника и то:  
1. Нандор Брашњо,пољопривредник,рођ.11.06.1967,ул Скадарска бр.1 за повереника  
- Аранка Бергел, запослена као наставник у ОШ „Ј.Ј. Змај“,Рођ. 25.04.1961, ул.Дожа Ђерђа 106 за заменика. 
2. Љиљана Чобанов, економски техничар, рођ.19.03.1959., ул.Ж. Зрењанина 39, за Повереника, 
- Гордана Мркшић Јевтић, инг.пољопривреде, рођ.01.05.1974, ул.Гаврила Принципа 20, за заменика, 
3. Ласло Халгато, пог.електричар, рођ.15.08.1967., П.Шандора бр.51, за Повереника, 
- Золтан Бергел, Сек.Црвеног крста, трговац, рођ.09.07.1954, Л. Костића бр.31 за заменика, 
4. Алберт Вереш, електромеханичар, рођ. 11.06.1981, ул. Шајкашка бр.6, за повереника, 
- Адријана Вереш, Дипл.проф.биолог.,маст.,запослена у ОШ „Ј.Ј. Змај“, рођ.18.09.1987., ул. Шајкашка бр.6, за 
заменика, 
5. Александар Дудашев, Технолог, рођ.25.12.1965, ул.Бардова 53/1 за повереника 
- Нада Дудашев, технолог, рођ. 07.12.1971, ул.Бардова 53/1 за заменика 
6. Ђорђе Дебељачки, Запосл. у ДЗ.“Ђорђе Бастић“,рођ. 18.04.1960., ул.СВ.саве 70 за повереника 
- Татјана Дебељачки, Средња грађевинска, незапосл., рођ. 05.07.1963., ул. СВ.саве 70 за заменика 
7. Стеван Врачарић, привр. предузетник, ССС, рођ. 13.06.1968., ул. Војвођ. Бригада 8 за повереника 
- Радомир Пајовић, незапосл., пољ. техничар, рођ. 04.05.1958., ул. Хајдук Вељка 2, за заменика 
8. Силви Фулајтар, привр. предузетник, ССС, рођ. 17.11.1970., ул. Цара Лазара 15, за повереника 
- Арнолд Фулајтар, Незапос., ССС, рођ. 03.03.1993., ул. Цара Лазара 15, за заменика 
9. Золтан Бенко, Незапос., ССС, рођ.04.05.1984., ул.Шајкашка 7, за повереника 
- Љиљана Бача, запос. у МЗ. Србобран, ССС, рођ. 19.03.1959., ул. Ж. Зрењанина 39, за заменика 
10. Љубица Аларгић, Пензионер, ССС, рођ. 15.01.1950. ул. М. Јоцића 5, за повереника 
- Радмила Бојовић, Незапосл., Тровачка, рођ. 19.12.1958., ул. П. Драпшина 128, за заменика 
11. Ласло Бача, Привр. предузетник, ССС, рођ. 19.10.1972., ул.Кривајска 10, за повереника 
- Јелена Ћорић, запос., рођ. 02.01.1970.,ул.Пионирска 16, за заменика 
12. Даринка Молдованов, запос. у МЗ. Србобран, Секретар МЗ, рођ.13.10.1967., ул.В. Чарапића 14б, за 
повереника 
- Ержебет Хушћи, запос. у МЗ. Србобран, рачуновођа, рођ. 03.07.1961., ул.Шумадијска 11, за заменика 

 
II – У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

2. у МЗ «Турија», која има 2347 становника, поставља се 2 (два) повереника и 2 (два) заменика повереника и 
то: 
1. Александар Јојкић, рођ. 03.03.1961., Ул. J. Поповића 28, Турија за повереника 
 Дудварски Зоран, незапослен, рођ.03.09.1974., ул.змај Јовина 47, Турија 
2. Радосављев Мирослав, Секретар МЗ. Турија,рођ. 19.09.1958, Б.Радичевића 1а, Турија, за повереника 
 Газепов Илија, Пензионер, рођ. 28.07.1952., ул.М. Јоцића 18, Турија, за заменика 
 
3. у МЗ Надаљ, која има 2015 становника, поставља се 2 (два) повереника и 2 (два) заменика повереника и 
то: 
1. Лазић Дарко, запосл. у СУР. „ CHILL-OUT“ Надаљ, ВСС, рођ.08.06.1985., ул.Бранка Радичевића 9, за 
повереника 
 Рибичић Миленко, запос. у СЗР.“ДЕКОР“ Надаљ, ССС, рођ. 08.11.1985., ул. Омладинска 18, за заменика 
2. Грујић Радован, незапослен, ССС, рођ. 14.12.1991., ул. Драгише Мишовић 13, за повереника 
- Андрић Миодраг, пољопривредник, ССС, рођ. 20.06.1981. ул. Железничка 20, за заменика 
 
7. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

Број људи и количина материјалних и техничких средстава је дата  у табеларном приказу 
обима учешћа сваког предузећа појединачно. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ЈКП „Градитељ“ 
 Србобран 

Ђорђе Радетић 
Србобран 

731-012 7 1 2 5 1 - - 

2. Ватрогас. Јединица 
Србобран 

Маџгаљ Дамир 
Србобран 

731-200 12 - - 2 - 4 - 

3. „Пионир“ А.Д.  
Србобран 

Игор Пољак 730-440 19 - 27 5 - 1 2 

4. ОЗЗ Србобран Маја Кујунџић 
Србобран 

730-429 10 - 10 1 - 2 - 

5. ОЗЗ Турија  Веселин Стевовић 2237-030 15 - 15 1 - 2 - 

6. ОЗЗ Надаљ Момчило Пилић 
Надаљ 

2239-101 7 - 6   1    -   1 - 

 
             Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу Закона о ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09), Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10), одлука 
надлежних органа Општине Србобран, наредби командата Штаба за ванредне ситуације општине Србобран и 
важећих прописа и аката везаних за одбрану од поплава. 
 
7.1 Дужности и обавезе субјеката одбране од поплава ( Одлука о одређивању оспособљених правних 
лица од значаја за заштиту и спасавање у Општини Србобран) 

За заштиту подручја од поплава потребно је, од стране Штаба за ванредне ситуације Општине Србобран, 
обезбедити радну снагу, материјал и опрему од следећих Предузећа, као носилаца активности у одбрани од 
поплава: 
 
У случају проглашења ванредне ситуације, ови субјекти су дужни да: 
 
1. ЈКП „Градитељ“ Србобран, 
2. Професионално - Ватрогасно спасилачка јединица Србобран, 
3. Центар за социјални рад Србобран 
4. Дом Културе Србобран 
5. Дом здравља „др. Ђорђе Бастић“ Србобран, 
6. Општинска организација црвеног крста Србобран  
7. Центар за спорт и туризам општине Србобран. 
8. Ветеринарска станица Србобран 
9. Аутомото клуб “Србобранац” ДОО 
10. Радио Србобран 
 
а). обезбеде сопствене објекте и опрему, 
б). одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава, 
ц). обезбеде функционалност и заштиту објеката у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде (редовно 
чишћење око мостова, канала, сливника, пропуста у склопу ), 
д). обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката система 
за водоснабдевање који могу бити угрожени штетним дејством вода, 
е). обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама, 
ф). обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и са њом 
учествују у реализацији оперативних мера, активности и радова у свим фазама одбране од поплаве, а у складу 
са шемом руковођења и координације. 
 
7.2 Дужности и обавезе других правних субјеката (остала предузећа) 

У току поплава и отклањању последица од поплава за организацију пружања прве медицинске помоћи, 
прве ветеринарске помоћи, асанацију, спасавање, евакуацију, збрињавање и спровођење других мера заштите 
од поплава ангажују се предузећа и други привредни субјекти у зависности од делатнoсти: 
 
7.3 Дужности и обавезе Месних заједница потенцијално угрожених подручја 

Месне заједнице су дужне да предузму широке мере указивања потребе да свако домаћинство узме 
учешћа у заштити око угрожених површина, које би редовним одржавањем оспособили за одбрану од поплава и 
већих размера. 

Месне заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне радне снаге, за 
уређење канала за одвод воде на својој територији. 
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1.4 Дужности и обавезе пољопривредника, пољопривредних предузећа и  
власника и корисника државних, јавних и других објеката и земљишта потенцијално угроженог 
подручја 

Пољопривредници, пољопривредна предузећа и власници и корисници државних, јавних и других 
објеката и земљишта потенцијално угроженог подручја су дужни да превентивно обезбеде извођење 
повремених бразда на својим њивама, ради ефикасног одвођења сувишних вода у најближи канал, као и да 
редовно одржавају канале и пропусте око својих зграда, службених просторија и дворишта, како би исти били у 
функционалном стању. 
 
2. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ 

  
Штаб за ванредне ситуације Општине Србобран, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко 

средстава јавног информисања (Радио Србобран )становништво упозна са свим битним околностима у вези 
предстојеће поплаве, о предузетим мерама док је поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о 
предузимању даљих мера за отклањање последица поплаве. 

У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем: 
1. о степену угрожености од  поплаве, 
2. о активностима које се предузимају да би се смањила штета на имовини, 
3. о безбедоносним активностима и могућностима реконструкције на оштећеним објектима након поплаве и сл. 
 
3. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 

Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава од вода II реда на територији 
Општине Србобран се обезбеђују из буџета Општине Србобран, у складу са Законом. 
За трошкове ангажовања материјално-техничких средстава из овог Оперативног плана, предузећа и други 
привредни субјекти имају право на накнаду, према стварно учињеним трошковима сходно уредби о начину 
ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривању права на накнаду за коришћење 
истих (Сл. гласник РС, бр.10 од 30.01.2013.) . 

У случају проглашења ванредне ситуације, Председник Општине  ће се за евентуално недостајућа 
средства обратити посебним захтевом надлежним државним органима. 
  
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  
 Мишљење о Водама другог реда на територији општине Србобран, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад су 

донели у свом Закључку бр.1-8/52 од 17.06.2014. 
По један комплетан примерак овог Оперативног плана су дужни да имају сви планом задужени 

привредни субјекти, предузећа, институције и Месне заједнице. 
По један примерак Оперативног плана се чувају у архиви Општинске Управе Србобран, у Одељењу за 

урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,  МУП-а Сектора за ванредне ситуације, 
Управа за ванредне ситуације у  Новом Саду. 

Даном почетка примене овог Плана ставља се ван снаге План одбране од поплава ,број 325-6/2014 
Оперативни план је објављен у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-27-6/2018-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 27.03.2018. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
 
45. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 др. Закон и 101/2016- др. закон),  члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“,број11/2017 пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине 
Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017), Општинско веће на 46. седници 
одржаној 27.03.2018. године донело је 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА, ДАВАЊА У ЗАКУП СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, ОТВОРЕНИХ 
СПОРТСКИХ ТЕРЕНА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 

ОПШТИНУ СРБОБРАН 
 

Члан 1. 
Правилник о условима и  начину коришћења, давања у закуп спортских објеката, отворених спортских 

теретна са пратећим објектима и других јавних објеката од интереса за Општину Србобран („Службени лист 
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Општине Србобран“, број 5/2014) мења се тако што се у члану 3.  став 1. Правилника  иза речи: „(у даљем 
тексту Центар)“ уместо тачке ставља зарез и додају речи: „као и  „Одмаралиште Србобран“ ДОО Србобран“. 

У члану 3. став 2. Правилника  иза речи: „установе” додају се  речи: „и Одмаралишта”. 
 

Члан 2. 
У члану 5. Правилника став 1. се мења и гласи: 
„Управни одбор Центра за спорт и туризам утврђује висину закупнине на месечном нивоу за 

непокретности из члана 1. тачка 2а. 2б. и 2ц. овог Правилника  које се издају у закуп и утврђену цену упућује 
Општинском већу на сагласност”. 

У члану 5. Правилника иза става  1. додаје се став 2. који гласи: 
„Надзорни одбор „Одмаралиште Србобран“ ДОО Србобран утврђује висину закупнине  на месечном нивоу 

за непокретности из члана 1. тачке 3б. овог Правилника  које се издају у закуп и утврђену цену упућује 
Општинском већу на сагласност.“ 

У члану 5. Правилника ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. 
 

Члан 3. 
У члану 6. Правилника ставови 1. и 2.  се мењају  и гласе: 
„Цену туристичких услуга које нуди одмаралиште у Сутомору из члана 1. тачка 3а.  утврђује Надзорни 

одбор „Одмаралиште Србобран“ ДОО Србобран и упућује га Општинском већу на сагласност. 
Након добијања сагласности од Општинског Већа, Надзорни одбор „Одмаралиште Србобран“ ДОО 

Србобран објављује Оглас за коришћење одмаралишта, почев од 01. 01 за сваку годину.“ 
 

Члан 4. 
Члан 8. Правилника се мења  и гласи: 
“Центар за спорт и туризам након добијања сагласности од Општинског већа за утврђене цене за  услуге 

некретнине из члана 1. тачка  2а. 2б. и 2ц.  дужан је  закључити Уговор о закупу са закупцима,  након 
спроведеног поступка наведеног у члану 12.  овог Правилника. 

„Одмаралиште Србобран“ ДОО Србобран  након добијања сагласности од Општинског већа за утврђене 
цене закупа за некретнине из члана 1. тачка 3б. дужан је закључити Уговор о закупу са закупцима,  након 
спроведеног поступка наведеног у члану 12  овог Правилника. 

Уговор о закупу за некретнине из члана 1. тачка 2а. 2б. и 2ц. и тачка 3б. закључује се на период од пет 
(5) година са јасно дефинисаним правима и обавезама уговорних страна, а потписује га директор Центра за 
спорт и туризам за некретнине из члана 1. тачка 2а. 2б. и 2ц., односно директор „Одмаралиште Србобран“ ДОО 
Србобран за пословни простор наведен у тачки 3б.” 

 
Члан 5. 

У члану 9. став 1.  Правилника   се мења  и гласи: 
“Целокупан приход од издавања некретнина у закуп наведених у члану 1. тачке  2а, 2б,  и 2ц.  и 

слободних термина у спортској хали, уплаћује се на рачун Центра за спорт и туризам Општине Србобран и 
утрошиће се за текуће и за инвестиционо одржавање спортских објеката, отворених спортских терена са 
пратећим објектима наведених у члану 1. тачке  1. и  2. овог Правилника, а целокупан приход од издавања  
некретнина у закуп наведених у члану 1. тачке  3б.  овог Правилника, издавања туристичких аранжмана и 
других јавних објеката од интереса за Општину Србобран   уплаћује се на рачун „Одмаралиште Србобран“ ДОО 
Србобра и делом ће се утрошити  за текуће и за инвестиционо одржавање објеката наведених у члану 1. тачка  
3.  овог Правилника. “  

Члан 6 
У члану 10. став 4.  Правилника   се мења  и гласи: 
„Надзорни одбор „Одмаралиште Србобран“ ДОО Србобран дужан је да доносе одлуку о расписивању 

јавног огласа за издавање у закуп некретнина из члана 1. тачка 3б. са јасно утврђеним условима.” 
У члану 10. став 7.  Правилника   уместо тачке се ставља зарез и додају речи: „односно Надзорни одбор 

„Одмаралиште Србобран“ ДОО за издавање у закуп пословног простора из члана 1. тачка 3б. овог Правилника.” 
Члан 10. став 8.  Правилника  се мења тако што се иза речи: „служби Центра,” додају речи: „односно 

Надзорни одбор „Одмаралиште Србобран“ ДОО Србобран преко надлежних служби  „Одмаралиште Србобран“ 
ДОО Србобран”. 

Члан 7. 
Члан 13. Правилника   се мења  и гласи: 
“Управни одбор  Центра за спорт и туризам, односно  Надзорни одбор „Одмаралиште Србобран“ ДОО за 

пословни простор из члана 1. тачка 3б. овог Правилника, одлучује о захтевима  закупаца за давање сагласности 
за поправку, адаптацију и инвестиционо одржавање објеката.  

Захтев мора да садржи и налаз и мишљење вештака у смислу члана 14. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања прикупљања писмених понуда  („Службени гласник Републике Србоје“, број 16/218). 

Пре доношења одлуке Управни одбор Центра за спорт и туризам,  односно  Надзорни одбор 
„Одмаралиште Србобран“ ДОО за пословни простор из члана 1. тачка 3б. овог Правилника,  прибавља мишљење 
Комисије за утврђивање стања пословног простора коју именује Општинско веће Општине Србобран 
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Управни одбор  Центра за спорт и туризам, односно Надзорни одбор „Одмаралиште Србобран“ ДОО за 
пословни простор из члана 1. тачка 3б. овог Правилника, одлучује о захтевима закупаца за признавање 
улагања уз који се доставља налаз вештака. Пре доношења одлуке прибавља се мишљење Комисије из става 3. 
овог члана.“ 

Члан 8 
Члан 14.   Правилника  се мења тако што се иза речи: „Установа Центар за спорт и туризам Општине 

Србобран,” додају речи: „односно „Одмаралиште Србобран“ ДОО Србобран за некретнине из члана 1. тачка 3. 
овог  Правилника,” 

Члан 9. 
 Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Србобран“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-27-8/2018-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 27.03.2018. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
46. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др закон), члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда  („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2018) члана 59. Статута 
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38. 
Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. 
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 
26/2017) Oпштинско веће на 46. седници, одржаној дана 27.03.2018. године, донело је следеће 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности прикупљањем писмених 
понуда  

 
I 

Ради спровођења поступка отуђења непокретности из јавне својине образује се Комисија која има три 
члана. 

II 
 За председника и чланове Комисије именују се: 
1. Николић Марија, председник  
2. Сиришки Јован, члан 
3. Шарчев Драган, члан 

III 
Комисија је дужна да у току поступка отварања писмених понуда води записник. 
Комисија је дужна да Записник са Предлогом за избор најповољнијег понуђача достави Општинском 

већу. 
IV 

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за спровођење поступка 
отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда („Службени лист Општине Србобран“, број 19/2015). 
 

V 
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-27-11/2018-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 27.03.2018. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
47. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист 
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“,  број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 17. Одлуке о буџету 
Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017), Општинско Веће 
Општине Србобран, на 46. седници, одржаној 27.03. 2018. године, донело је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
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1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист 
Општине Србобран», број 27/2017), раздео V  – Општинска управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, 
позиција 50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – Средства 
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 1.139.669,65 динара за накнаду штете 
за неисплаћене плате за Мавревски Елизабету. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Главе 5.02 – Дом културе Србобран, 
функционална класификација 820– Култура  из буџета, позиција 121/1,  програмска класификација 1201–  
опште услуге културе из буџета, економска класификација 485 - накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа у износу од 1.139.669,05 динара. 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран. 
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран». 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-67/2018-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 27.03.2018. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
48. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист 
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“,  број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 17. Одлуке о буџету 
Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017), Општинско Веће 
Општине Србобран, на 46. седници, одржаној 27.03.2018. године, донело је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист 

општине Србобран», број: 27/2017), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, 
позиција 50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – Средства 
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 500.000,00 динара за накнаду штете за 
функционисање народне кухиње. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела V – Општинска Управа Србобран, 
функционална класификација 070 – Социјална заштита  из буџета, позиција 54,  програмска класификација 
1201–  Социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 481 - Дотације невладиним 
организацијама у износу од 500.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран. 
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-71/2018-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 27.03.2018. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
49. 

На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. 
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист 
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“,  број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 16. Одлуке о буџету 
Општине Србобран за 2018. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017) Општинско веће на 
46.редoвној седници одржаној 27.03.2018. године донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
I 

У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2018. годину (“Службени лист Општине Србобран” број 
27/2017) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. Став 1. И члана 18(s6) Закона о 
буџетском систему, према следећем: 
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II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-72/2018-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 27.03.2018. године  Радивој Парошки, с.р. 
 
50. 

На основу члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени 
гласник Републике Србије“, број 99/11 и 106/13) и  члана 16. Одлуке  о Општинској управи Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008. 2/2009-исп, 13/2013, 14/2013 и 21/2016) начелница 
Општинске управе Србобран донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ 
УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРБОБРАН 

 
1. Овим Решењем мења се тачка 2. Решења о образовању Радне групе за увођење и развој система 

финансијског управљања и контроле у Општинској управи Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број 
2/2017). 

2. Мила Велицки се разрешава дужности члана Радне групе за увођење и развој система финансијског 
управљања и контроле у Општинској управи Србобран и доношење Стратегије управљања ризицима за период  
2017-2019. године. 

3. За члана Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Општинској 
управи Србобран и доношење Стратегије управљања ризицима за период 2017-2019. године именује се 
МАРИЈАНА ФУСКО. 

4. Измењена тачка 2. Решења о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског 
управљања и контроле у Општинској управи Србобран гласи: 

“У Радну групу именују се следећа лица:  
1. Јулија Попић, председник 
2. Маријана Фуско, заменик председника 
3. Ержебет Сеги, члан 
4. Марија Николић, члан 
5. Снежана Бајић, члан 
6. Невена Субић, члан 
Лица из става 1. ове тачке именују се у Радну групу на мандатни период од две године.” 
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран”. 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН  НАЧЕЛНИЦА 

Број: 112-21-1/2018-III  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН 
Дана: 21.03.2018. године  Јулија Попић, с.р. 

 
51. 

На основу члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени 
гласник Републике Србије“, број 99/11 и 106/13) и  члана 16. Одлуке  о Општинској управи Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008, 2/2009-исп, 13/2013, 14/2013 и 21/2016) начелница 
Општинске управе Србобран донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ФИНАНСИЈСКОГ 
УПРАВАЊА И КОНТРОЛЕ 

 
1. Овим Решењем мења се тачка 1. Решења о именовању руководиоца за увођење и развој 

финансијског управљања и контроле („Службени лист Општине Србобран”, број 2/2017) 

Пози-
ција 

Економска 
класифика

ција 
О п и с Претходно 

стање 
Новоутврђени 

износ 

30 425 Текуће поправке и одржавање зграда и опреме 10.000.000,00 9.400.000,00 

38/19 511 Инвестиционо одржавање зграде Трг Слободе 2. Србобран 0,00 600.000,00 

  У К У П Н О: 10.000.000,00 10.000.000,00 
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2. Мила Велицки се разрешава дужности руководиоца за увођење и развој финансијског управљања и 
контроле у Општинској управи Србобран. 

3. За Руководиоца за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Општинској управи 
Србобран именује се МАРИЈАНА ФУСКО. 

4. Измењена тачка 1. Решења о именовању Руководиоца за увођење и развој финансијског управљања 
и контроле гласи: 

5. “1. Именује се Маријана Фуско за Руководиоца одговорног за увођење и развој система финансијског 
управљања и контроле у Општинској управи Србобран.” 

6. Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Србобран”. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН  НАЧЕЛНИЦА 
Број: 112-21/2018-III  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН 

Дана: 21.03.2018. године  Јулија Попић, с.р. 
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