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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

___________________________________________
Година XLII                                    _________Србобран
_______________________________

 
42. 

 
На основу члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања (

Србије” број: 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), члана 
мрежи јавних предшколских установа и аката о мрежи јавних основних школа (“Службени гласник Републике 
Србије” број: 21/2018), члана 40. Статута општине Србобран (
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 својој 
године, донела је 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

Врши се допуна Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Србобран (“Службени лист 
општине Србобран” број 26/2018), у даљем тексту: Одлука, на тај начин што 
нови став, који гласи: 
 

“Делатност основног образовања ученика са сметњама у развоју, остварује се у оквиру посебних одељења у 
Основној школи “Вук Караџић” Србобран

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
примењује се по добијању сагласности Владе Аутономне покрајине Војводине.

 
 

 
 
43. 

На основу члана 99. став 5,17 и 20 и члана 101. став 5 Закона о планирању и изградњи (
гласник РС” број: 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018), члана 20. 
став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи (
101/2016-др. закон и 47/2018),  члана  40.  став 1 т
општине Србобран”, број: 4/2019) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист 
општине Србобран“, број 11/2015-пречишћен текст и 21/2015) Скупштина општине Србобран на својој 31. 
седници, одржаној дана,  28.03.2019. године донела је 
 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

 Одлука о грађевинском земљишту која је објављена у "Службеном листу општине Србобран" број 11/10, 
4/13, 4/15 и 19/16-др. одлука мења се тако што се у члану 17 Одлуке  став 6 мења и сада гласи:
           „Одлуку о отуђењу и Одлуку о давању у закуп земљишта у јавној својини општине Србобран  
непосредном погодбом доноси Скупштина општине Србобран“

 У члану 22 наведене Одлуке  став 1 мења и сада гласи:
 

„Одлука о расписивању Јавног огласа за отуђење и за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини, на основу Програма, доноси Скупштина општине Србобран.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број:610-6/201

Дана: 28.03.2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________
_________Србобран, 28.03.2019.               ___     

_______________________________         __“Излази по потреби“______________

. Закона о основама система образовања и васпитања (
др. закони и 10/2019), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење аката о 

мрежи јавних предшколских установа и аката о мрежи јавних основних школа (“Службени гласник Републике 
Србије” број: 21/2018), члана 40. Статута општине Србобран (“Службени лист општ
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 својој 31. седници одржаној 28.03.201

 
О Д Л У К У 

O ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Члан 1. 
Врши се допуна Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Србобран (“Службени лист 

), у даљем тексту: Одлука, на тај начин што се у члану 2 иза става 1, додаје 

“Делатност основног образовања ученика са сметњама у развоју, остварује се у оквиру посебних одељења у 
Основној школи “Вук Караџић” Србобран.” 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”, а 

примењује се по добијању сагласности Владе Аутономне покрајине Војводине. 

На основу члана 99. став 5,17 и 20 и члана 101. став 5 Закона о планирању и изградњи (
број: 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018), члана 20. 

став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи (“Службени  гласник РС” број: 129/2007 и 83/2014
др. закон и 47/2018),  члана  40.  став 1 тачка 21. Статута општине Србобран (

4/2019) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист 
пречишћен текст и 21/2015) Скупштина општине Србобран на својој 31. 

, одржаној дана,  28.03.2019. године донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

 
      Члан 1. 

Одлука о грађевинском земљишту која је објављена у "Службеном листу општине Србобран" број 11/10, 
се тако што се у члану 17 Одлуке  став 6 мења и сада гласи:

„Одлуку о отуђењу и Одлуку о давању у закуп земљишта у јавној својини општине Србобран  
непосредном погодбом доноси Скупштина општине Србобран“ 

     
Члан 2.  

став 1 мења и сада гласи: 

„Одлука о расписивању Јавног огласа за отуђење и за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини, на основу Програма, доноси Скупштина општине Србобран.“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИ
/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

. године Милена Аларгић, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

_________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 6. 

__“Излази по потреби“_______________________________ 

. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике 
. Уредбе о критеријумима за доношење аката о 

мрежи јавних предшколских установа и аката о мрежи јавних основних школа (“Службени гласник Републике 
Службени лист општине Србобран” број: 4/2019) 

и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” број: 11/2015 - 
. седници одржаној 28.03.2019. 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Врши се допуна Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Србобран (“Службени лист 
се у члану 2 иза става 1, додаје 

“Делатност основног образовања ученика са сметњама у развоју, остварује се у оквиру посебних одељења у 

објављивања у “Службеном листу општине Србобран”, а 

На основу члана 99. став 5,17 и 20 и члана 101. став 5 Закона о планирању и изградњи (“Службени  
број: 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018), члана 20. 

број: 129/2007 и 83/2014-др.закон, 
ачка 21. Статута општине Србобран (“Службени лист 

4/2019) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист 
пречишћен текст и 21/2015) Скупштина општине Србобран на својој 31. 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

Одлука о грађевинском земљишту која је објављена у "Службеном листу општине Србобран" број 11/10, 
се тако што се у члану 17 Одлуке  став 6 мења и сада гласи: 

„Одлуку о отуђењу и Одлуку о давању у закуп земљишта у јавној својини општине Србобран  

„Одлука о расписивању Јавног огласа за отуђење и за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној 

ПРЕДСЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Милена Аларгић, с.р. 



стр.бр.                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____         _28.03.2019.  Број 6 
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 У преосталом делу Одлука остаје неизмењена.  
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”. 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 463-7/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 

 
 
44. 

На основу члана 60 став 2, члана 61 став 3 ,члана 64. став 4 и члана 64а став 4 и став 24 Закона о 
пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС” бр. 62/2006, 65/08-др.закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-
др.закон) члана  40.  став 1 тачка 30 Статута општине Србобран (“Службени лист општине Србобран”, број: 
4/2019) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 
11/2015-пречишћен текст и 21/2015) Скупштина општине Србобран на својој 31. седници, одржаној дана 
28.03.2019. године донела је  

  
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ 
СРБОБРАН И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

Члан 1. 
Мења се Одлука о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма, заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у општини Србобран и спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини која је објављена у “Сл.листу општине Србобран” бр. 9/06 и 
10/06 и 12/2016 тако што се мења члан 1 Одлуке и сада гласи: 

„Одређује се Скупштина општине Србобран као орган надлежан за доношење Годишњег програма, 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Србобран уз претходно приваљњену 
сагласност Министраства надлежног за пољопривреду. 

Одређује се председник општине као орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању Јавног 
огласа и давању у закуп пољопривредног земљишта земљишта у државној својини уз сагласност Министраства 
надлежног за пољопривреду, а у складу са Годишњим Програмом, заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Србобран. „  

    У осталом делу одредбе наведене Одлуке остају и даље на снази.  
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”. 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 320-27/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 

 
 

45. 
На основу члан 27. став 10.  Закона о јавној својини  ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016- дрЗакон, 108/2016 , 113/2017 и 95/2018) члана99.Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије“,број: 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана22.Одлуке о грађевинскм земљишту („Службени лист 
Општине Србобран“,број: 11/2010, 4/2013,4/2015 и 19/2016 друга одлука),члана 40. став 1. тачка 21. Статута  
општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 4/2019) и члана 83.Пословника Скупштине 
општине Србобран ("Службени лист општине Србобран",  број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), 
Скупштина општине Србобран, на 31. седници одржаној дана 28.03. 2019. године доноси  
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА О  ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОПГ ЗЕМЉИШТА  

  У СРБОБРАНУ 
 

I  ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
 



стр.бр.                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____         _28.03.2019.  Број 6 
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Општина Србобран приступа отуђењу  непокретности- грађевинског земљишта по тржишним условима у 
поступку прикупљања понуда. 

Отуђује се непокретност - грађевинско земљишта из јавне својине и то: 
- кат.парцела број :5858/5 К.О. Србобран њива 1 класе површине 98 ари 01 м2. ,уписана у Лист непокретности 
број: 4826 К.О. Србобран, којaје у јавној својини општине Србобран у 1/1 дела. Почетна цена за наведену 
парцелу  износи 3.958.231.86 динара 
  

II  НАМЕНА ПАРЦЕЛА 
 

Предметна парцела је у радној зони (зона  А)  и намењена је изградњи пословних, производних, 
складишних објеката и у комбинацијама  

 КАРАКТЕТР ОБЈЕКТА стални 
 СПРАТНОСТ  П до максимално П+1+Пк(зависно од врсте објекта) 
 ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ максимално 70% обезбедити зелену површину  минимално 30% 
 ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПАРЦЕЛЕ максимално 2,1 
 
  

Минимална цена,  тј. почетна цена за отуђење грађевинског земњишта, тржишна вредност према 
процени Пореске управе Србобран износи 403,86 динара по m2. 

 
III  УРЕЂЕНОСТ: 

 
Грађевинске парцеле се налазе у блоку који је  делимично комунално опремљен. Недостајећи објекти 

инфраструктуре биће изграђени у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта или уговором о 
заједничком опремању грађевинског земљишта. 
 

IV  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ  
 

Предметна парцела је у радној зони (зона  А)  и намењена је изградњи пословних, производних, 
складишних објеката и у комбинацијама у складу са Планом гернералне регулације насеља Србобран 
(„Службенилист Општине Србобран», број: 11/2012 и 4/2019). У случају формирања пословног 
комплекса израђује се урбанистички пројекат. 

 
Парцеле се отуђују у виђеном стању и лице коме се земљиште отуђи сноси евентуалне трошкове на 

измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних 
на Копији плана водова)и извршиће припремање парцеле која се отуђује ( уклањање дрвећа и другог растиња, 
смећа и шута, насипање и равнање терена...) 

Прикључење на предметну изграђену комуналну инфраструктуру ће се извршити према условима и 
мерилима надлежних јавних предузећа. 

У случају да учесник на огласу има потребе за додатне комуналне капацитете исти ће се регулисати  
уговоромо заједничком опремању грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања грађевинског 
земљишта. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава за нето корисну површину објекта. Обрачун 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта извршиће се на основу  главног пројекта објекта. 

 
V  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
1. Наведени износ минималне цене је почетни за давање понуда. 
2. Обавезује се лице коме се земљиште отуђује да објекат изгради у року од 3 године од закључења уговора о 

отуђењу грађевинског земљишта. 
3. Последице  евентуалног неизвршења обавезе наведене у тачки 2 овог става,  ће бити утврђене уговором. 
4. Понуда за учешће на Огласу подноси се у писменојформи ( у затвореној коверти на којој је назначено 

земљиште на коју се односи),препоручено или непосредно на адресу: Општина Србобран, Трг Слободе 
бр. 2, 21480 Србобран сa назнаком „За Комисијуза спровођењепоступка отуђења односно давања у 
закупграђевинског земљишта “-понуду не отварати. Понуђени износ мора бити изражен у динарском износу 
који може бити исти или већи од почетног износа  за отуђење грађевинског земљипта наведеног  у делу I ове 
Одлуке. 

5. Отварање понуда и израда предлога за избор најповољнијег понуђача обавиће „Комисија за спровођење 
поступка отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта“ (удаљем тексту:Комисија) у 
просторијама зграде Општине Србобран, Трг Слободе бр. 4. соба бр. 1 Оделење за урбанизам стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Србобран а учесници могу 
присуствовати отварању понуда. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Општинско Веће општине 
Србобран на предлог Комисије. 
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6. Лице коме се земљиште отуђује је дужан да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од 15 
дана од дана закључења уговора о отуђењу. 

7. Порез на пренос апсолутних права по основу отуђења сноси лице коме се земљиште отуђује као и трошкове 
уписа  права у јавним  књигама за евиденцију непокретности и правима на њима. 

8. Предност добијања земљишта има онај понуђач који понуди највиши износ за предметну парцелу уз 
прихватање осталих услова који су утврђени овом Одлуком и огласом. 

9. Сви трошкови везани за изградњу подземних и осталих инсталација и опремање земљишта унутар парцела 
које се отуђују обавеза су лица коме се земљиште отуђује (инвеститора), и падају на његов терет. 

10. Гарантни износ за учешће на огласу износи  20% од почетног износа минималне цене, односно 81,00 дин по 
m2. Гарантни износ се уплаћује на рачун: депозитни рачун Општине Србобран, Уплаћени гарантни износ 
биће враћен учесницима који не успеју на огласу у року од 8 дана од дана доношења одлуке о отуђењу 
земљишта, а најповољнијем понуђачу  ће бити урачунат као део понуђене цене. Најповољнији понуђач губи 
право на повраћај гарантног износа у случају одустајања од своје понуде, и у случају да у року од 30 дана 
од дана доношења Одлуке о  отуђењу грађевинског земљишта не закључи уговор са Председником општине 
или лицем које он овласти. 

11. Уколико се по закљученом Уговору не исплати утврђена цена, уговор сесматра раскинутим, а надлежни 
орган Општинске управе покреће поступак за поништај Одлуке о  отуђењу земљишта. Лице коме се 
земљиште отуђује, са којим је раскинут уговор, нема право на повраћај гарантног износа – депозита. 

12. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног огласа у средствима информисања, 
Дневном  листу “СрпскиТелеграф”, На огласној табли Општине Србобран и  на интернет страници Општине 
Србoбран 

13. Право учешћа на јавном огласу имају  физичка, правна лица и предузетници који су регистровани на 
територији Републике Србије. 

 
Понуда мора да садржи: 
1. за физичка лица: име и презиме, јединствен матични број грађана, број личне карте, адресу становања и 
број телефона;  
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број, матични 
број, седиште, број телефона, потпис овлашћеног лица. 
 
Поред наведеног Понуда мора да садржи  и: 

- износ понуђене цене отуђења земљишта, 
- доказ о уплаћеном гарантном износу, 
- специјална и оверена пуномоћ (у случају да понуду доставља пуномоћник), 
- фотокопија личне карте за физичка лица, 
- решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, 
- оверену изјаву о прихватању свих услова  из огласа, 
- број текућег рачуна за враћање депозита. 

 
Документа која се прилажу морају бити оригинал и не старији од шест месеци или оверене фотокопије. 
Ако понуда не садржи наведене податке, учесник губи право учешћа у поступку. 
Уколико се на Јавни оглас пријави само један учесник, грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта  и 
прихватио све друге услове из огласа.  

Графички приказ земљишта  које је предмет отуђења биће доступан јавности радним даном у временском 
периоду од 07:00 до 14:00 часова у просторијама Одељења за урбанизам стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Општинске управе Србобран. 
 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Србобран".  

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 463-8/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 

 
 

46. 
На основу члан 27. став 10.  Закона о јавној својини  ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016- дрЗакон, 108/2016 , 113/2017 и 95/2018) члана99.Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије“,број: 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана22.Одлуке о грађевинскм земљишту („Службени лист 
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Општине Србобран“,број: 11/2010, 4/2013,4/2015 и 19/2016 друга одлука),члана 40. став 1. тачка 21. Статута  
општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 4/2019) и члана 83.Пословника Скупштине 
општине Србобран ("Службени лист општине Србобран",  број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), 
Скупштина општине Србобран, на 31. седници одржаној дана 28.03. 2019. године доноси  
 

О Д Л У К У  
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА О  ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОПГ ЗЕМЉИШТА   У СРБОБРАНУ 

 
I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
 

Општина Србобран приступа отуђењу  непокретности- грађевинског земљишта по тржишним условима у 
поступку прикупљања понуда. 

Отуђује се непокретност - грађевинско земљишта из јавне својине и то: 
- кат.парцела број : 2194  површине 05 ари 94м2   у Србобрану, улица Девет Југовића,  уписане у лист 
непокретности број 4826 КО Србобранкојије у јавној својини општине Србобран у 1/1 дела. Почетна цена 
за  наведену парцелу  износи 287.876,16 динара 

као и  
- кат.парцела број : 2195  површине 05 ари 45м2 у Србобрану, улица Девет Југовића,  уписане у лист 
непокретности број 4826 КО Србобранкојије у јавној својини општине Србобран у 1/1 дела. Почетна цена 
за наведену парцелу  износи 264.128,80 динара 
 

 II НАМЕНА ПАРЦЕЛА 
 

Предметне парцеле су у зони становања и намењена је изградњи породично . стамбеног објеката, 
пословно стамбеног објекта, пословног објекта,  вишепородично- стамбеног објеката или вишепородично 
стамбено пословног објекта 

 КАРАКТЕР ОБЈЕКТА стални 
 СПРАТНОСТ  П до максимално П+1+Пк 
 -ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ максимално 50% 

- обезбедити зелену површину  минимално 30% 
 -ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПАРЦЕЛЕ максимално 1,6 
 Парцеле 2194 и 2195 чине једну целину. Парцела број 2195 нема непосредан приступ јавној површини.  
Укупна површина за наведене парцеле износи  11ари 39м2. 
Почетна цена за обе  парцеле  износи 552.004,96 динара 

 
Минимална цена,  тј. почетна цена за отуђење грађевинског земњишта, тржишна вредност према 

процени Пореске управе Србобран износи 484,64 динара по m2. 
 

III УРЕЂЕНОСТ: 
 

Грађевинске парцеле се налазе у блоку који је   комунално опремљен. Недостајећи објекти инфраструктуре 
биће изграђени у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта или уговором о заједничком 
опремању грађевинског земљишта. 
 

IV ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметне парцеле су у зони становања и намењена је изградњи породично . стамбеног објеката, пословно 
стамбеног објекта, пословног објекта,  вишепородично- стамбени објекат или вишепородично стамбено 
пословни објект у складу саПланом гернералне регулације насеља Србобран („Службенилист Општине 
Србобран», број: 11/2012 и 4/2019). У случају градње  само пословног објекта израђује се 
урбанистички пројекат.У оквиру зоне становања није дозвољена изградња фарми, производних 
објеката већих капацитета,  складишних објеката већих капацитета - осим за потребе 
пољопривредног газдинства, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима  повећањем 
обима саобраћаја , зрачењем или на други начин може угрозити квалитет становања   
  Парцеле се отуђују у виђеном стању и лице коме се земљиште отуђи сноси евентуалне трошкове на 
измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних 
на Копији плана водова)и извршиће припремање парцеле која се отуђује ( уклањање дрвећа и другог растиња, 
смећа и шута, насипање и равнање терена...) 
 Прикључење на предметну изграђену комуналну инфраструктуру ће се извршити према условима и 
мерилима надлежних јавних предузећа. 
 У случају да учесник на огласу има потребе за додатне комуналне капацитете исти ће се регулисати  
уговоромо заједничком опремању грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања грађевинског 
земљишта. 
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 Допринос за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава за нето корисну површину објекта. 
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта извршиће се на основу  главног пројекта објекта. 
 

V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Наведени износ минималне цене је почетни за давање понуда. 
2. Понуде се достављају за обе парцеле заједно – у пакету. Понуде достављене за појединачне парцеле се 

неће разматрати  
3. Обавезује селице коме се земљиште отуђује да објекат изгради у року од 3 године од закључења 

уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 
4. Последице  евентуалног неизвршења обавезе наведене у тачки 3 овог става,  ће бити утврђене уговором. 
5. Понуда за учешће на Огласу подноси се уписменој форми ( у затвореној коверти на којој је назначено 

земљиште на коју се односи), препоручено или непосредно на адресу: Општина Србобран, Трг 
Слободе бр. 2, 21480 Србобран сa назнаком „За Комисију за спровођење поступка отуђења односно 
давања у закуп грађевинског земљишта “-понуду не отварати. Понуђени износ мора бити изражен у 
динарском износу који може бити исти или већи од почетног износа  за отуђење грађевинског земљишта 
наведеног   у делу I ове Одлуке. 

6. Отварање понуда и израда  предлога за избор најповољнијег понуђача обавиће „Комисија за 
спровођење поступка отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта“ (удаљем 
тексту:Комисија) у просторијама зграде Општине Србобран, Трг Слободе бр. 4. соба бр. 1 Оделење за 
урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине  општинске управе Србобран а 
учесници могу присуствовати отварању понуда. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси 
Општинско Веће општине Србобран на предлог Комисије. 

7. Лице коме се земљиште отуђује је дужан да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од 15 
дана од дана закључења уговора о отуђењу. 

8. Порез на пренос апсолутних права по основу отуђења сноси лице коме се земљиште отуђује као и 
трошкове уписа  права у јавним  књигама за евиденцију непокретностии правимана њима. 

9. Предност добијања земљишта има онај понуђач који понуди највиши износ за предметну парцелу уз 
прихватање осталих услова који су утврђени овом Одлуком и огласом. 

10. Сви трошкови везани за изградњу подземних и осталих инсталација и опремање земљишта унутар 
парцела које се отуђују обавеза су лица коме се земљиште отуђује (инвеститора) ,и падају на његов 
терет. 

11. Гарантни износ за учешће на огласу износи  20% од почетног износа минималне цене, односно 97,00 дин 
по m2. Гарантни износ се уплаћује на депозитни рачун: Општине Србобран, Уплаћени гарантни износ 
биће враћен учесницима који не успеју на огласу у року од 8 дана од дана доношења одлуке о отуђењу 
земљишта, а најповољнијем понуђачу  ће бити урачунат као део понуђене цене. Најповољнији понуђач 
губи право на повраћај гарантног износа у случају одустајања од своје понуде, и услучају да у року од 30 
дана од дана доношења Одлуке о  отуђењу грађевинског земљишта не закључи уговор са Председником 
општине или лицем које он овласти. 

12. Уколико се по закљученом Уговору не исплати утврђена цена, уговор се сматра раскинутим, а надлежни 
орган Општинске управе покреће поступак за поништај Одлуке о  отуђењу земљишта. Лице коме се 
земљиште отуђује,са којим је раскину уговор,  нема право на повраћај гарантног износа – депозита. 

13. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног огласа у средствима информисања 
,Дневном  листу “Српски Телеграф”, На огласној табли Општине Србобран и  на интернет страници Општине 
Србoбран 

14. Право учешћа на јавном огласу имају  физичка, правна лица и предузетници који су регистровани на 
територији Републике Србије. 

 
Понуда мора да садржи: 

1. за физичка лица: име и презиме, јединствен матични број грађана, број личне карте, адресу 
становања и број телефона;  

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број, 
матични број, седиште, број телефона, потпис овлашћеног лица. 

 
Поред наведеног Понуда мора да садржи  и: 

- износ понуђене цене отуђења земљишта, 
- доказ о уплаћеном гарантном износу, 
- специјална и оверена пуномоћ (у случају да понуду доставља пуномоћник), 
- фотокопија личне карте за физичка лица, 
- решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, 
- оверену изјаву о прихватању свих услова из огласа, 
- број текућег рачуна за враћање депозита. 

 
Документа која се прилажу морају бити оригинали не старији од шест месеци или оверене фотокопије. 
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Ако понуда не садржи наведене податке, учесник губи право учешћа у поступку. 
Уколико се на Јавни оглас пријави само један учесник, грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта  и 
прихватио све друге услове из огласа.  

Графички приказ земљишта  које је предмет отуђења биће доступан јавности радним даном у 
временском периоду од 07:00 до 14:00 часова у просторијама Одељења за урбанизам стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран. 

 
VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Србобран".  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 463-9/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
 
 
47. 

Скупштина општине Србобран, на основу члана 93 став 1 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
број 129/07, 83/14-др-закон,  101/2016-др-закон и 47/2018) и члана 40 став 1 тачка 64 Статута општине 
Србобран („Сл.лист Општине Србобран“ бр.4/19), члана 54 став 1  Одлуке о комуналном реду („Сл. лист 
општине Србобран“ број 12/2014, 14/2015, 19/2016-др. одлука и 2/2017) по претходно прибављеној 
сагласности Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
број 141-015-1/2019-03-10 од 15.03.2019. године, на 31. седници, одржаној дана 28.03.2019. године, године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ 
о одређивању назива  улица и засеока за следеће засеоке и улице: 

 
 I 

 
 К.О.Надаљ I 

1. Одређује се назив улице «Каналска»  која се налази у К.О.Надаљ I и  протеже од кп. 1580/1 и 1576/2 иде кроз 
кп. 1578, 1577, 1575/27, 1580/37, 1580/36, 1579 и завршава се код кп. 1585. 

2. Одређује се назив улице  «Темеринска» која почиње од постојеће улице    Светог Саве и кп. 2026 и кп. 2027/56 
пролази дуж кп. 2846/1, кп. 2839, кп. 2845 и кп. 2863, завршава између кп. 2780/1  и кп. 2755 К.О. Надаљ I 

3. Одређује се назив засеока «Петља» који се налази у К.О.Надаљ I, на парцелама број 2193, 2195, 2196 и 2187. 
4. Одређује се назив улице «Железничка» која представља  продужетак постојеће улице Железничка, почиње 

између кп. 1827 и 1778, иде дуж кп. 2806, 2804, 2803 и на њој се завршава између кп. 1543 и 1541 код границе 
са суседним насељеним местом Турија, све у К.О. Надаљ I. 

 
K.O. Надаљ  II 

  1. Одређује се назив улице «Чурушка» која се налази у К.О.Надаљ II, а која се граничи са К.О.Чуруг и почиње 
од  кп. 1764/69 и иде целом дужином парцеле 1765 и завршава се на граници са К.О.Бачко Градиште и кп. 
1763/2. 

K.O.Србобран 
1. Одређује се назив улице «Пере Сегединца»  која почиње и представља наставак постојеће улице Пере 

Сегединца и кп. 9996 и кп. 10083/2, пролази дуж кп. 12076/2, кп. 12076/1, кп. 12075 и завршава се између кп. 
6298/9 и кп. 6059/1 К.О.Србобран. 

2. Одређује се назив улице «Новосадска» која се налази у К.О.Србобран, у грађевинском реону на парцелама 
12071/1 и 12052/1 и чини продужетак постојеће Новосадске улице и Бранислава Нушића и кп. 12071/1 и 
пролази дуж кп. 12071/2 и завршава се код кп. 11930/2 и кп. 11842/9 К.О. Србобран. 

3. Одређује се назив улице  «19. октобра»  и представља наставак улуце 19. октобра која почиње од постојеће 
улице 19. октобра и кп. 12073/2 пролази дуж кп. 12073/1, кп. 10257/2 и кп. 11983/2 и завршава се између кп. 
10229/5 и кп. 8257/8 К.О. Србобран и границе са насељеним местом Радичевић. 

4. Одређује се назив улице «Атарска»  која почиње од кп. 12069, између кп 9867 и кп. 9988/1 пролази кроз кп. 
12253 и кп. 12252, завршава се између кп. 9924/2  и кп. 9958 К.О. Србобран. 

5. Одређује се назив улице «Врбашка» и представља  продужетак већ постојеће улице Врбашка и кп. 12072/1, 
иде дуж кп. 12072/3 и завршава се између 9459/2  и 9479/1 К.О. Србобран . 

6. Одређује се назив улице «Туријски пут» и представља продужетак  већ постојеће улице Туријски пут између кп. 
11369 и кп. 5385, иде дуж кп 12074/1 и кп. 12074/2 до кп. 12074/1 К.О. Србобран и границе са насељеним 
местом К.О. Турија. 
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7. Одређује се назив улице «Преки пут» која почиње од кп. 12069, између кп. 8735/1 и кп. 9677/4, иде целом 
дужином кп. 12280/1, кп. 12280/2,  кп. 12279/1 и завршава се између кп. 8936/1 и кп. 8938/1 К.О. Србобран. 

8. Одређује се назив улице «Јована Поповића» и представља продужетак улице Јована Поповића и која почиње 
од већ постојеће улице Јована Поповића од канала целом дужином кп. 12284 и завршава се између кп. 9701 и 
кп. 9816 К.О.Србобран. 

9. Одређује се назив улице «Зелени венац» која представља продужетак постојеће улице Зелени венац, иде 
делом дуж кп. 12399 и завршава се између кп. 10677/1 и кп. 10687 К.О. Србобран. 

10. Одређује се назив улице «Цигљарска» која представља  продужетак већ постојеће улице Цигљарска, између 
кп. 903 и кп. 910, пролази делом кп. 5318/1 и целом дужином кп.12398/1 и 12398/2 и завршава се између 
кп.10632 и кп.10631 К.О.Србобран. 

11. Одређује се назив улице «Александре Крстоношић-Нанице» која представља продужетак већ постојеће улице 
«Александре Крстоношић - Нанице» и почиње од већ постојеће улице Александре Крстоношић - Нанице између 
кп. 10532 и кп. 10539, иде дуж кп. 12241, пролази кроз кп. 10607 и кп. 12233 и завршава се између кп. 10406 
и кп. 10376 К.О. Србобран. 

12. Одређује се назив улице «Индустријска» која се налази у К.О.Србобран, у грађевинском реону на парцели  број 
5858/3. 

13. Одређује се назив засеока «Тукљански салаши» који се налази од кп. 11165, кп. 11166/7 до кп. 10997 и кп. 
11072 и граничи се са кп. 12393 К.О.Србобран. 

14. Одређује се назив улице  «Милоша Обилића»,  која представља продужетак постојеће улице Милоша Обилића, 
почиње између кп. 11318/6 и 4304, иде дуж кп. 12215/1, 12215/2 и на њој се заврашава код кп. 12393, све у 
К.О.Србобран. 

15. Одређује се назив засеока «Радош»који се налази на кп. 6487, кп.6488 и кп. 6489 К.О.Србобран. 
16. Одређује се назив засеока «Лесин салаш» који се налази на кп. 8194, кп. 8195 и кп. 8196 К.О.Србобран. 
17. Одређује се назив засеока «Гаргалов салаш» који се налази на кп. 7473 унутар кп. 7474 К.О.Србобран. 
18. Одређује се назив засеока «Ћосин салаш» који се налази на кп. 8420 унутар кп.8421 К.О.Србобран. 
19. Одређује се назив засеока «Сирњево» који се налази на кп. 9628/1 и кп.9609 К.О.Србобран. 
20. Одређује се назив улице «Савска» која почиње од постојеће Шумадијске улице између кп. 1746/2  и 1713/1, 

иде дуж кп.1763/1 и на њој се зваршава, између кп.1716/2 и 1715/1, код постојеће улице Савска  све у К.О. 
Србобран 

21. Одређује се назив засеока «Кривајски салаши» који се простире преко  кп. 10934 и кп.10919 све у К.О. 
Србобран. 

22. Одређује се назив улице „Бранислава Нушића“ која представља продужетак постојеће улице Бранислава 
Нушића почиње између кп. 12064 и 12062 иде дуж кп. 12063, 12362, 12333 и на њој се завршава код кп. 12042 
све у К.О. Србобран. 

23. Одређује се назив улице „Светог Саве“ која представља продужетак постојеће улице Светог Саве и почиње 
између кп. 12409/1 и 9987/1, иде дуж кп. 12069 и завршава се код границе са суседним насељеним местом 
Фекетић између кп. 8775/1 и 7762 све у К.О. Србобран.  

 
К.О. Турија 

1. Одређује се назив улице „Јована Поповића“ која представља продужетак постојеће улице Јована Поповића,  
почиње од кп. 2006 и кп. 2062/1 иде кроз кп 4127/2 и завршава се између кп. 2021 и кп. 2034 К.О. Турија 

2. Одређује се назив улице  «Партизанска»  која представља продужетак улице Партизанска и која почиње од 
постојећих улица Партизанске и Железничке и кп. 1889, пролази дуж кп. 4155, кп. 4156 кп. 4187 и завршава се 
између кп. 2909 и кп. 2523 К.О.Турија.  

3. Одређује се назив улице «Светозара Милетића» која представља продужетак  улице Светозара Милетића и која 
почиње од постојеће улице Светозара Милетића и кп. 2669 и кп. 2656/2, пролази дуж кп. 4126/2 и завршава 
између кп. 2728/2 и кп. 2729/1 К.О. Турија и суседном насељеном месту Србобран. 

4. Одређује се назив засеока «Три анте» који се налази на кп. 4100 а која се налази унутар кп. 4101 К.О.Турија. 
5. Одређује се назив засеока  «Татићев салаш» који се налази на кп. 1940 кп. 1942,  кп. 1943 и кп. 1944 К.О. 

Турија. 
6. Одређује се назив улице «Новосадска» која представља продужетак постојеће улице Новосадска у 

К.О.Србобран и почиње између кп. 3299/1 и 3288 и иде дуж кп. 4132 и завршава се на граници са суседним 
насељеним местом Сириг између  кп. 3305/4 и кп. 3306/3 све у  К.О. Турија. 

   
II 

 
Овај Решење  објавити у «Службеном листу општине Србобран». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 015-4/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
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48. 
На основу члана 40. Статута Општине

члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран (“
пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина општине Србобран на 31. седници одржаној 28.03., годи
донела је 

 

о давању сагласности на Пречишћени текст Предшколског програма 
Установе за предшколско васпитање и образовање “Радост” Србобран

ДАЈЕ СЕ сагласност на Пречишћени текст Предшколског програма Установе за предшколско васпитање и 
образовање “Радост” Србобран,који је донет на седници Управног одбора Установе за предшколско васпитање и 
образовање “Радост” Србобран, одржаној дана 28.01.2019. године, под бројем 57/2019.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 60-2/2019-I

Дана: 28.03.2019. године
 
 

49. 
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 04/2019) и 

члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран (“
пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина општине Србобран на 31. седници одржаној 28.03., године, 
донела је 

О давању сагласности на Анекс годишњег плана рада за 20
васпитање и образовање “Радост” Србобран

ДАЈЕ СЕ сагласност на Анекс годишњег плана рада за 2018/2019 годину, Установе за предшколско 
васпитање и образовање “Радост” Србобран,који је донет на седници Управног одбо
васпитање и образовање “Радост” Србобран, одржаној дана 28.01.2019. године, под бројем 56/2019.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Број: 60-2-1/2019-I 
Дана: 28.03.2019. године 

 
 
 
50. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА СРБОБРАН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Број: 217-6/2019-I 
Дана: 28.03.2019. године 

21480 Србобран, Трг слободе 2 
: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: srbobran_sekretar@eunet.rs

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____

На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) и 
члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран (“Службени лист Општине Србобран
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1. УВОД 
 

 План за одбрану од поплава за воде 
тачка 2. (Службени гласник РС 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 
            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 
            Површинске воде на подручју Општине Србобран су : Криваја,Велики канал (канал ДТД),Бељанска и 
друге баре. 
 

 Пoплaвe су пojaвe нeуoбичajeнo вeликe кoличинe вoдe нa oдрeђeним мeстимa збoг дeлoвaњa при
силa (вeликa кoличинa пaдaвинa) или других узрoкa кao штo je пoпуштaњe или рушeњe брaнa билo вeштaчких 
билo прирoдних брaнa нaстaлих зaгрaђивaњeм (прeгрaђивaњeм) рeкa услeд клижeњa или oдрoњaвaњa, рaтних 
рaзaрaњa, и сл. Нajчeшћe нaстajу услeд изливa
сливa (гeoлoшкa грaђa, мoрфoлoгиja, вeгeтирaнoст и нaчин кoришћeњa тeрeнa) кao и нeрeгулисaним рeчним 
кoритoм. Taкoђe,  jaкo су чeстe и услeд дeлoвaњa буjицa нa дoњe тoкoвe и услeд издизaњa нивoa пoдз
вoдa. 
 
1. Идентификација потенцијалне опасности од поплава
 
 Идeнтификaциja потенцијалних oпaснoсти oд пoплaвa врши сe нa oснoву свих прикупљeних пoдaтaкa и 
сaглeдaвaњa стaњa у Општини Србобран. 
 
1.1. Карте водног подручја погодне размере, са границ
топографије и хидролошких показатеља
 
            У хидрографији Општине Србобран заступљене су подземне и површинске воде. 
подземне воде. На подручју Општине Србобран нема извора јер је тле са
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 (слика 21).  Територију општине чини велика 
површина 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 8
северу. Стабилност терена општине Србобран зависи од дубине подземних вода. 
се на дубини преко 1,2 метра. Са јужне стране општине Србобран пролази канал Бездан 
отицања је запад – исток. Дужина канала кроз Србобранску општину износи 20 км.
       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 на
и улива се источно од Србобрана код Турије у канал Бездан 
Србобран па до ушћа у канал дужина тока Криваје је око 20 км.
              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 м
атмосферског талога (издани су присутни веома ретко с обзиром да је дошло до њихов
при високом водостају криваја се излије у бару која плави узак појас земљишта 
Млака, бара никад не пресуши. 
 Бељанска бара је највећа бара на територији Општине Србобран. У свом току меандрира и улива 
леве стране наспрам Турије у Канал ДТД. Ширина јој је релативна и креће се 
овлажено корито дуго је око 5 км. Годишње колебање водостаја је 
 

Слика 21. Површинске воде на територији Општине Србобран

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____

План за одбрану од поплава за воде II  реда доноси се у складу са Законом о водама
тачка 2. (Службени гласник РС 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - други закон )

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 

 ПOПЛAВE 
Пoплaвe су пojaвe нeуoбичajeнo вeликe кoличинe вoдe нa oдрeђeним мeстимa збoг дeлoвaњa при

силa (вeликa кoличинa пaдaвинa) или других узрoкa кao штo je пoпуштaњe или рушeњe брaнa билo вeштaчких 
билo прирoдних брaнa нaстaлих зaгрaђивaњeм (прeгрaђивaњeм) рeкa услeд клижeњa или oдрoњaвaњa, рaтних 
рaзaрaњa, и сл. Нajчeшћe нaстajу услeд изливaњa пoвршинских тoкoвa штo je узрoкoвaнo кaрaктeристикoм 
сливa (гeoлoшкa грaђa, мoрфoлoгиja, вeгeтирaнoст и нaчин кoришћeњa тeрeнa) кao и нeрeгулисaним рeчним 
кoритoм. Taкoђe,  jaкo су чeстe и услeд дeлoвaњa буjицa нa дoњe тoкoвe и услeд издизaњa нивoa пoдз

1. Идентификација потенцијалне опасности од поплава 

Идeнтификaциja потенцијалних oпaснoсти oд пoплaвa врши сe нa oснoву свих прикупљeних пoдaтaкa и 
сaглeдaвaњa стaњa у Општини Србобран.  

погодне размере, са границама речних сливова и под
топографије и хидролошких показатеља 

У хидрографији Општине Србобран заступљене су подземне и површинске воде. 
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: 

ки канал (канал ДТД), Бељанска и друге баре (слика 21).  Територију општине чини велика 
Бечеј и река Криваја.  

Сва три насеља у општини Србобран лоцирана су на јужном делу простране бачке лесне терасе. 
дначена, 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
се на дубини преко 1,2 метра. Са јужне стране општине Србобран пролази канал Бездан 

исток. Дужина канала кроз Србобранску општину износи 20 км.
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 на
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. 

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 њихов

криваја се излије у бару која плави узак појас земљишта - 

је највећа бара на територији Општине Србобран. У свом току меандрира и улива 
леве стране наспрам Турије у Канал ДТД. Ширина јој је релативна и креће се од 50

Годишње колебање водостаја је од 30 до 40 цм и у целој дужини је пловна.

 
територији Општине Србобран 

____         _28.03.2019.  Број 6 

реда доноси се у складу са Законом о водама, члан 55. став 1. 
други закон ). 

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. 
већином на дубини од 7 до 11 метара. 

Површинске воде на подручју Општине Србобран су : Криваја,Велики канал (канал ДТД),Бељанска и 

Пoплaвe су пojaвe нeуoбичajeнo вeликe кoличинe вoдe нa oдрeђeним мeстимa збoг дeлoвaњa прирoдних 
силa (вeликa кoличинa пaдaвинa) или других узрoкa кao штo je пoпуштaњe или рушeњe брaнa билo вeштaчких 
билo прирoдних брaнa нaстaлих зaгрaђивaњeм (прeгрaђивaњeм) рeкa услeд клижeњa или oдрoњaвaњa, рaтних 

њa пoвршинских тoкoвa штo je узрoкoвaнo кaрaктeристикoм 
сливa (гeoлoшкa грaђa, мoрфoлoгиja, вeгeтирaнoст и нaчин кoришћeњa тeрeнa) кao и нeрeгулисaним рeчним 
кoритoм. Taкoђe,  jaкo су чeстe и услeд дeлoвaњa буjицa нa дoњe тoкoвe и услeд издизaњa нивoa пoдзeмних 

Идeнтификaциja потенцијалних oпaснoсти oд пoплaвa врши сe нa oснoву свих прикупљeних пoдaтaкa и 

ама речних сливова и под-сливова, приказом 

У хидрографији Општине Србобран заступљене су подземне и површинске воде.   Издан се убраја у 
стављено 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: 

ки канал (канал ДТД), Бељанска и друге баре (слика 21).  Територију општине чини велика 

Сва три насеља у општини Србобран лоцирана су на јужном делу простране бачке лесне терасе. 
дначена, 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 
2 м), те је овај део благо нагнут ка 

Ниво подземних вода налази 
се на дубини преко 1,2 метра. Са јужне стране општине Србобран пролази канал Бездан – Бечеј.  Правац 

исток. Дужина канала кроз Србобранску општину износи 20 км. 
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 
Бечеј. Од уласка Криваје у атар Општине 

се североисточно од Србобрана, с леве стране улива у Кривају у делу атара 
. Водом се углавном снабдева од 

атмосферског талога (издани су присутни веома ретко с обзиром да је дошло до њиховог затрпавања). Понекад 
 ораница. Само 2 км. при ушћу 

је највећа бара на територији Општине Србобран. У свом току меандрира и улива се са 
50 до 150 метара. Њено стално 
и у целој дужини је пловна. 
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1.2. Начин коришћења земљишта 
 
 Општина Србобран се налази у централним деловима Бачке и Војводине. По величини територије коју 
заузима (284км2), као и по броју насеља (3) је једна од мањих општина у Војводини. Према последњим 
подацима у општини Србобран живи 16.311 становника. Пољопривредна производња се одвија на 26.740,33 ha 
од тога 25.193,31 ha или 88,88% на најквалитетнијем земљишту. Земљиште лоших производних особина 
заузима само 44 hа или 0,1% територије, а 1,1% територије Oпштине чине велике површине канала Бездан – 
Бечеј и река Криваја.  
 У табели број 1. дата је намена површина - водно земљиште 515,29 hа или 1,5% (Канал ХС ДТД)  
земљиште чини Преглед површина пољопривредних култура земљишта по ка Бечеј-Богојево 240,65 hа, Водоток 
Криваја и Јегричка-147,13 hа, Бељанска бара-12,67 hа, Баре-8,73 hа и Мелиорациона каналска мрежа-106,81 
hа.  
 Подземне воде су под непосредним утицајем радних нивоа воде у каналима Врбас – Бечеј, Јегричка и 
ДКМ (види слику 14. Прилога Процене). Подручје Општине пружа максимално покривање са системима за 
наводњавање с обзиром на могућност обезбеђења довољне количине воде, ниво подземне воде, урађен терен 
са каналском мрежом и друго. 
 У хидрогеолошком смислу ово подручје се састоји од неогених и квартарних наслага велике дебљине (и 
до 4500 м) са бројним водоносним срединама различитог структурног типа порозности и распрострањености. У 
геоморфолошком погледу на територији Општине се разликују следеће целине: а) виша лесна зараван 
рашчлањена речицом Кривајом северно од Великог бачког канала, и б) нижа лесна тераса јужно од Великог 
бачког канала. 
 На појединим нижим деловима алувијалне терасе, изданска вода избија на површину и угрожава 
пољопривредне или стамбене површине. Србобран и насеља Турија и Надаљ излазе на канал ДТД и налазе се 
на релативно ниским теренима и под утицајем су подземних вода, што даје велику важност развоју 
водопривреде, како због наводњавања, снабдевања водом, тако и због водног саобраћаја и одвода 
атмосферских вода преко мелиоративних канала. Максимални ниво подземних вода креће се од коте 80 мнв до 
81 мнв, а према каналу ДТД пада на коту 78 мнв.  
 Подземне воде у насељима се јављају на 1,5 м до 2,5 м испод земљине површине, што нема неког 
посебног утицаја на поплаве. Фреатске воде су у великој мери загађене, најчешће услед претварања копаних 
бунара у септичке јаме и изливањем отпадних вода директно на земљиште или у канале. 
 Укупна дужина јасно изражених водних тела износи  47.124 km (табела 6.), са површином од 4.996 km2. 
Тренутно стање хидрографске мреже на може се детерминисати као релативно повољно, због изостанка градње 
објеката у приобаљу и постојања слободног просторног коридора, погодног за различите спортско-рекреативне 
и одморишне садржаје. Истовремено, делови хидрографске мреже су оптерећени приливом фекалних и 
отпадних вода, као и обрастањем самониклом вегетацијом. 
 
1.3. Опис историјских поплава које су имале значајне штетне утицаје на људско здравље, животну 
средину, културно наслеђе и привредну активност 
 
 Поплаве у Србобрану се нису догађале, као ни и катастрофалне поплаве током треће недеље маја 2014. 
године, када су велике кише погодиле целу Србију.  претрпљених материјалних штета нема ни од подземних 
вода у пртходном периоду. 
 
1.4. Карактеристике поплаве, укључујући досезање поплавног таласа, правце течења и процену 
штетних утицаја које су произвеле, уколико још увек постоји могућност појаве сличних догађаја у 
будућности 
 
 Хидрографска мрежа на овој територији je веома разграната. Територија Општине Србобран је богата ка-
ко површинским, тако и подземним водама, али не и каналском мрежом (укупна дужина канала на територији 
оштине износи 0,439 km - табела 45). 
 

Водно тело Површина 
km2 

Дужина 
km 

Канал ДТД 3.25 21,382 
Криваја 1.24 19,918 
Бара Бељански 0.38 3,774 
Канал Јегричка 0.006 0,439 
Млака 0.12 1,611 
Укупно: 4.996 47,124 

Табела 45: Укупна дужина каналске мреже - канал Јегричка 
  
 Подземне воде у насељима се јављају на 1,5 м до 2,5 м испод земљине површине, што нема неког 
посебног утицаја на поплаве.  
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1.5. Изграђеност система заштите од поплаве 
 
 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 I (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 Oпштине 
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. 
            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 следећој табели 46.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Табела 46. Мрежа мелиоративних канала 

1.6. Густина насељености 
 
 Према попису из 2011. године, на површини од 284,29 км2 колико заузима Општина Србобран, са укупно 
3 насеља, Општина Србобран има 16.317 становника, док је густина насељености 57 становника по км2. Према 
статистичким подацима из 2011.године густина насељености у урбаном делу општине је 61 становник - 12.009. 
становника, у МЗ Турија 42 становника-2300 становника  и  у МЗ Надаљ 58 становника по км2 - 2008 становника 
(види табелу 3). У табели 13. дат је преглед становништва по насељеним местима. 
 
1.7. Величина животињског фонда 
  
 У сектору сточарства, највише се узгајају свиње, говеда, овце и живина. Најзаступљенији је узгој свиња 
којим се бави укупно 1.049 пољопривредних газдинстава, затим говеда, чијим узгојем се бави 198 газдинстава, 
те оваца које узгаја укупно 130 пољопривредних газдинстава. Важно је напоменути да код свих ових фармера 
доминира стадо величине 3-9 грла. За пројекције даљег развоја пољопривреде, индикативна је економска, 
социјална и образовна структура газдинстава на подручју општине Србобран.  

рб 
Н А З И В 

ХСО 

Бруто повр. 
система  

hа 
Реципијент 

Дужина 
каналске 

мреже 
км 

 

I  Фаза II Фаза 
Ванред. 
ситуациј

а 

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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 Претходна анализа показује изразиту доминацију пољопривредних газдинстава са 1- 2 члана, која у 
укупној структури чини 91 одсто. Истовремено, врло мали број газдинстава се бави вишим нивоом прераде 
пољопривредних газдинстава (свега 8,5%), што отвара могућности за дефинисање развојних циљева / 
приоритета у овом сегменту. Такође, и образовна структура у власничком, односно управљачком сегменту 
показује својеврсне "унутрашње резерве" које се у наредном периоду, промовисањем и увођењем образовних 
концепата искористити - превазићи. 
 Говеда: 1.409 грла, од тога (краве и стеоне јунице 553); Свиње:   19.984, од тога (крмаче и супрасне 
назимице 2175); Овце: 1.651, од тога (овце за приплод 835); Живина: 48.211.  
 
Дивље животиње 
 
 Србобран: 
 

Срна 669 Зец 2820 Шакал 25 
Лисица 200 Куна златица 2 Јазавац 20 
Ондатра 50 Нутрија 10 Фазан 300 
Пољска јеребица 50 Дивља гуска лисаста 50 Лиска црна 100 
Дивља патка глувара 1000 Дивља патка кржуља 400 Дивљи голуб гривњаш 100 
Препелица 9000 Грлица 7000 Гугутка-кумрија 4000 
Јастреб кокошар 30 Велики корморан 50 Сива чапља 12 
Степски твор 4 Хермелин 2 Ласица 6 
Сива врана 500 Сврака 600   

  
 Турија: Крупна дивљач: срне 262. ком. (мужјак 98., женка 104., лане 60.);  Ситна дивљач 
(сисари): Зечеви 850. ком., лисица 80., куна белица 30., куна златица 6.,  јазавац 10., ондатра 40., нутрија 
10., шакал 2., дивља мачка 2., видра 2., степски твор 20., шарени твор 20.;   
Ситна дивљач (птице): фазан 225., пољска јаребица 28., дивља гуска – лисаста 50., дивља гуска – 
глоговњача 300., дивља патка глувара 100., дивља патка риђоглава 60., дивљи голуб гривњаш 80., препелица 
1000., гугутка - кумрија 2000.,  гачац 1000., велики корморан 50., сива врана 500., сврака 500., дивља патка 
кржуља 250., сојка - креја 100.,  
  
 Надаљ: Крупна дивљач: срне 125. ком.; Ситна дивљач (сисари): Зечеви 571. ком.; 
Ситна дивљач (птице): фазан 180., пољска јаребица 60., дивља патка 500., гугутка 2000., лиска црна 400. 
 
1.8. Опис значајних историјских поплава које својим понављањем могу изазвати значајне штете 
 
 Није било значајних/мање значајних поплава које су изазвале значајне материјалне штете. 
 
1.9. Процена могућих штетних последица будућих поплава на људско здравље, животну средину, 
културно наслеђе и привредну активност, узимајући у обзир што више чињеница као што су 
топографија, положај водотока 
 
 У случају настанка поплава  мoгу сe oчeкивaти губици људских живoтa, као и нaрушeни услoви зa живoт 
у смислу нeстaнкa eнeргeнaта, нaрушeнo снaбдeвaњe хрaнoм, вoдoм и хигиjeнским срeдствимa. Може доћи до 
оштећења стaмбeних и приврeдних oбjeкaтa, као и објеката за смештај животиња. Moгуће  је рушeње нaсипa и 
прoбиjaње oдбрaмбeних систeмa зaштитe oд пoплaвa као и плaвљeње вeћeг дeлa пoљoприврeдних пoвршинa, 
oчeкуje сe смaњeњe принoсa. Oштeћeњe кoмунaлних систeмa вoдoвoдa и кaнaлизaциje и дeгрaдaциja свих 
грaђeвинских oбjeкaтa у зoнaмa плaвљeњa. Угрoжeнoст свих индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa, oпaснoст oд 
дeлимичнoг или пoтпунoг рушeњa. Угрoжaвaњe живoтa и здрaвљa људи и живoтињa услeд пojaвe зaрaзних 
бoлeсти. Oчeкуjу сe прoмeнe у живoтнoj срeдини збoг oштeћeњa или уништeњa зeлeних пoвршинa и других 
зaгaђeњa. Moжe сe oчeкивaти изливaњe oпaсних мaтeриja у склaдиштимa приврeдних друштaвa.  
 
 
1.10. Опште хидролошке и геоморфолошке карактеристике, са плавним подручјима као природним 
ретензијама 
 
 Републичка дирекција за воде, Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреде, израдила је 
2012.године прелиминарну процену ризика од поплава за Републику Србију, на којој су приказана и значајна 
поплавна подручја на територији Општине Србобран. Поплавно подручје јесте подручје које вода повремено 
плави, услед изливања водотока или сувишних унутрашњих вода. На слици 22. приказана су значајна поплавна 
подручја за водотокове који се налазе на територији АП Војводина, али  Општина Србобран није угрожено од 
поплава.  
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Слика бр. 22: Значајна поплавна подручја за део АП Војводина 

Извoр: http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php 
 
 
 
1.11. Eфикасност изграђених објеката за заштиту од поплава 
 
 Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што мање (поготово 
од подземних вода), 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 јавним предузећем ''Градитељ'' и месним заједницама насељених места анализирати 
и сачинити предлог мера за отклањање опасности од подизање нивоа подземних вода – поплава.   
 Одбрану од поплава на неуређеним водотоковима ван система редовне одбране водопривредних 
предузећа, планирају и спроводе јединице локалне самоуправе, надлежни орган и штаб за ванредне ситуације. 
Општина Србобран има израђен Оперативни план одбране од поплава за воде 2.реда. Постоје системи ране 
најаве.  
 
1.12. Слабе тачке у систему заштите од штетног дејства вода на водотоковима првог и другог реда 
 
 Постојећи заштитни систем од штетног дејства воде на водотоковима првог и другог реда пружају (за 
сада) адекватан степен заштите. Највећи проблeм је тај што су поједини делови обала и насипа обрасли биљном 
вегетацијом, дрвенастим коровом и дрвном масом. На појединим деловима водотока се налази индустријска 
инфраструктура у виду  инсталација и мостова који ометају обављање одржавања. Деонице на којима не постоје 
оштећења насипа и обалоутврде, одржавају се у потребној мери. Проблеме ствара и депоновање разног 
комуналног отпада. 
 
1.13. Положај насељених области 
 
 Територија Општине Србобран састоји се од 3 насеља, чији су атари различите величине – највећи је атар МЗ 
Србобран. Комплексност положаја проистиче и из чињенице да територија Општине мањим делом подељена 
Каналом ДТД. Општина Србобран је претежно низијска, налази на надморској висини нижој од 100 м. На основу 
израчунавања дошло се до податка да је средња надморска висина територије општине 112 м. Река Криваја 
целом својом дужином пресеца територију насељеног дела МЗ Србобран. Северно од МЗ Турија пролази Канал 
ДТД, док МЗ Надаљ нема ни једну реку, нити канал у свом атару. 
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1.14. Подручја привредних активности 
 
 Општина Србобран је, у демографском смислу, насељена у урбаном  делу и има око 500 малих приватних 
предузећа, а слабије насељена у руралном делу где се становништво бави пољопривредом. У целој Општини 
преко 80% становништва запослено је у пољопривреди. Рурални део је пољопривредни, погодан за сточарство, 
ратарство, пластеничку производњу и у руралном подручју се налази највећи део обрадивог земљишта. Највећи 
део обрадивог пољопривредног земљишта је у приватном власништву.  
 
1.15. Дугорочни развој укључујући утицаје климатских промена на појаву поплава 
 
 Србобран и њeгoву oкoлину oдликуje умерено кoнтинeнтaлнa климa гдe су лeтa нajчeшћe жaркa, a зимe 
хлaднe. Пoчeтaк гoдинe кaрaктeришe вeoмa хлaднo врeмe, дoк су у тoку прoлeтних мeсeци (нaрoчитo у мajу) и у 
рaнo лeтo учeстaли лoкaлни пљускoви и грмљaвинe. Meсeц jул и aвгуст кaрaктeришу висoкe тeмпeрaтурe и мaлa 
кoличинa пaдaвинa. Toпao пeриoд сe чeстo нaстaвљa и у сeптeмбру и oктoбру и нaзивa сe пoзнo или „михoљскo“ 
лeтo.  
 Jeдaн oд нajвaжниjих климaтoлoшких eлeмeнaтa који утиче на појаву поплава су пaдaвинe. Oнe имajу 
нajвeћу прoмeнљивoст и у врeмeну и у прoстoру. Бeз oбзирa нa прирoду пaдaвинa, oнe сe изрaжaвajу у 
милимeтримa или у литримa пo мeтру квaдрaтнoм. Jeдaн милимeтaр висинe пaдaвинa прeдстaвљa jeдaн литaр 
вoдe нa квaдрaтнoм мeтру хoризoнтaлнe пoвршинe. Срeдњe гoдишњe кoличинe пaдaвинa нa пoдручjу Србобрана 
крeћу сe у интeрвaлу oд 647,3 мм., падавински минимум јавља се у марту и износи 45,1 мм.  
 Нajинтeзивниje пaдaвинe су у мajу, jуну и јулу. Кoличинa пaдaвинa у тoку гoдинe укaзуje нa 
кaрaктeристикe кoнтинeнтaлнoг типa, гдe je мaксимум у лeтним, a минимум у зимским мeсeцимa. 
 
 
1.16. Могућност генерисања других опасности 
 
 Услед поплава може доћи до настанка техничко-технолошког удеса на постројењима са опасним 
материјама као и приликом њиховог транспорта. Угрожене су готово све фабрике и постројења које се налазе у 
плавном подручју. У таквим околностима постоји и велика  могућност настанка пожара. Поред ових опасности, 
може се очекивати и настанак епидемија и епизотија, као и биљних заразних болести. 
 
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 јавним предузећем „ месним заједницама насељених места анализирати и сачинити 
предлог мера за отклањање опасности од подизање нивоа подземних вода – поплава.   
 
Скупштина општине  дужна је  да: 
- Донесу 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,  
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- да изради оперативни план за одбрану од унутрашњих вода (организација одбране, списак особља, 
механизације, алата, материјала и друго),  

- 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. 
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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. 

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 обезбеђује 
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. 
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Назив  држ. органа, органа града/опжтине, јавних служби или прив. Друштва : Штаб за ванредне ситуације Општине 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 

 
064/8894

-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  

 
lazarkrajinovic@
gmail.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 

063/1051
-138 

 
 
/ 

 
dr.ilijagazepov@

gmail.com 

 
 

021/2237-
090 

 
 

Св.Саве 26 
Турија 

 
Секретар Црвеног 
крста ул.Светог 

Саве 15 Србобран 

 
 

Золтан 

 
 

Бергел 

 
 

021/730
-501 

 
 

063/1077
-651 

 
 

021/730-
5011 

srbobran@redcro
ss.org.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.gas@ne

obee.net 

 
021/551-

722  

 
Липарска 14, 
Нови Сад  

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

а Поповића 25/1 
Србобран 

 
Властимир  

 
Кладар 

 
 
 

021/730
-600 

 
 

063/566-
482 

  
064/821-

1121  

 
 
 

021/730-
600 

 
 
dzsrbobran@stca
ble.net 
 
  

 
 
 

021/6335-
920 

  
 
 Париске 
Комуне 
бр. 15 Нови 
Сад 

 
Командир 
П.С.Србобран 
ул.Цара Лазара 10 

 
Ненад 

 
Тепавац 

 
021/730

-542 

 
064/892-

4113 

 
021/730-

078 

 
/ 

 
/ 

Барањи 
Кароља 32 
Темерин 

 
Коман. 

ПВСЈ.М.Обилића 19 
Србобран 

 
Дамир 

 
Маџгаљ 

 
021/731

-200 

063/8677
-909  

064/8920
-881 

 
021/731-

200 

 
srbobranvatrogas

ci@gmail.com 

 
021/735-

697 

 
Светог Саве 

бр.   Србобран 

 
Дир.Центра за 

соц.рад Србобран 
Ул.Светог Саве 15 

 
 

Бисерка 

 
 

Веселиновић 

 
 

021/730
-177 

 
 

063/1050
-178 

 
 

021/730-
177 

 
 

srbobrancsr@min
rzs.gov.rs 

 
 

021/705-
016 

 
Ђуре Салаја 

61 Врбас 

 
Комунални 

инспектор, Трг 
Слободе 2 
Србобран 

 
 

Дејан 

 
 

Андрић 

 
021/730

-020 

 
063/1050

884 

 
021/731-

079 

 
dejan.andric@srb

obran48.rs  

 
021/733-

415 

 
Војвођанских, 
Бригада 16  
Србобран 

 
одељ.за 

Урбан.Општ.управе 
Србобран Трг 

Слободе 2 
Србобран 

 
Бошко 

 
Поповић 

 
021/730

-020 

 
063/1050

-071 
 

 
021/731-

079 

 
vs_srbobran@eu

net.rs 

 
021/731-

704 

 
Смедеревска 

20 
Србобран 

 
„Радио 

Србобран“доо 
Србобран 

Лист Ференца 2/5 
Србобран 

 
Ивица 

 
Шмит 

 
021/731

-444 

 
063/1050

-253 

 
021/731-

449 

 
schmidt@neobee

.net 

 
021/732-

444 

 
Милоша 

Обилића 16/1 
Србобран 

 
Члан општинског 

Већа, ресор 
пољопривреда 

 
Реља  

 
Курјачки 

 
021/731
-077 

 

 
 062/880

5-000 

 
021/731-

079 

 relja@turinka.rs   
/ 

 

Члан општинског 
Већа, ресор 

информисања 

 
Беата 

 
Сабадош 
Фодор 

 
021/730

-020 

 
063/1051

-745 

 
021/731-

079 

 
beata@srbobran.

rs 

 
021/733-

208 

 
Дубровачка 

70, Србобран 
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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 
 

Члан општинског 
Већа, ресор 
екологија и 
привреда 

 
Ђорђе  

 
Џеков 

 
021/730

-137 

 
063/344-

505 

 
/ 

 
djordje.dzekov@

gmail.com 

 
/ 

 
Новосадски 

Пут 8, 
Србобран 

Члан општинског 
Већа, 
ресор социјална 
заштита, месне 
заједнице, верске 
заједнице и 
националне 
мањине. 

 
Стефан 

 
Младеновић 

 
 
/ 

 
063/7024

-799 

 
 
/ 

 
stefansrb90@yah

oo.com 

 
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.graditelj

@gmail.com 

 
021/730-

908 

 
Милоша 

Црњанског, 
Србобран  

 
Пензионисани 

радник Управе за 
ВС у Новом саду 

 
Сава 

 

 
Радонић 

 
021/730

-551 

 
063/4520

26 

 
021/730-

551 

 
savaradonic@stc

able.rs 

 
021/730-

111 

 
Ђуре Јакшића 

бр.15 
Србобран 

 
Грађевински 
инспектор у 

општинској управи 
Србобран 

 
Виолета  

 
Келечевић 

 
021/730

-020 

 
069/1283

-946 

 
/ 

 
stankovicvioleta
@gmail.com 

 
021/731-

915 

 
Пролетерска 
бб, Србобран  

Инспектор за 
заштиту животне 

средине 

Љиљана Белић 021/730
-020 

063/1050
-394 

 Ljiljana.belic@sr
bobran48.rs 

021/735-
679 

Петра 
Драпшина 54, 

Србобран 

 
Шеф службе 

заштите и надзора 
у Општинској 

управи Србобран 

 
Ратомир  

 
Павков 

 
021/730

-020 

 
063/1050

-079 

 
021/731-

079 

 
 

021/223 
7308 

 
Видовданска 
33/а, Турија 

 
Припадник војске 

Србије 

 
Томислав  

 
Петровић 

 
021/706

-250 

 
066/8709

-241, 
064/1280

-297 

 
021/4835-

579 

 
 / 

 
 / 

 
 Алексе 

Шантића 14, 
Нови сад  

 
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 

 
063/1050

-125 

 
/ 

 
/ 

 
021/384-

4539 

Саве 
Ковачевића 

21, Србобран 

Дир. Центра за 
спорт и туризам 

општине Србобран 

Слободан  Субић 021/731
-279 

060/3001
-580 

/ cst.srbobran@eu
net.rs 

021/732-
491 

Данила Киша 
3, Србобран 

Дир. Дома културе 
Србобран 

Владимир Николић 021/731
-919 

063/411-
451 

/ dk-
srbobran@stcabl

e.rs 

/ Пролетерска 
22/а, 

Србобран 

Дир. АМК 
“Србобранац” 

Душан  Шарчев 021/730
-372 

063/779-
4639 

/ Amkpd@mts.rs 021/735-
740 

Данила Киша 
13, Србобран 
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           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. 
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. 
 

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, Реља Курјачки, 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 
 

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 Нинослав Јокановић тел. бр. 730-133 
2. МЗ Турија – Милош Јовановић, тел. бр. 2237-016 
3. МЗ Надаљ - Дејана Алексијевић тел. бр. 2239-004. 

 
 

Повереници Штаба за ванредне ситуације општине Србобран 

1. у МЗ «Србобран», која има 12009 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, наставник, члан општинског Већа, рођ. 25.04.1961., ул. Дожа Ђењрђа 106 за заменика 
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2. Нинослав Јокановић, Пољопривредник, рођ.17.04.1978. ул. 9 Југовића 66 за повереника, 
 - Гордана Мркшић, инг.пољопривреде, рођ. 01.05.1974. ул.9 Југовића 34 
 
3. Милица Зарић, дипл. економиста, 19.09.1991., ул. Жарка Зрењанина 110 за повереника 
 - Наташа Зекић, Мастер инжењер заштите животне средине, рођ. 11.03.1992. ул. Шумадијска 13 
  
4. Бојана Јокић, васпитачица, рођ. 22.10.1983. ул. Станоја Главаша 9, за повереника 
 - Љиљана Чобанов, екон. Техничар, рођ. 19.03.1959. ул. Жарка Зрењанина 39, за заменика 
 
5. Мирослав Рељић, инг. Струковне заштите, 24.09.1994.800011. ул. Милоша Црњанског 22, за повереника 
 - Никола Јаковљевић, машински техничаш за компјутерско конструисање, рођ. 12.04.1996. ул. Милоша 
Обилића 59 , за заменика 
 
6. Владимир Шарчев, правник, рођ. 02.06.1991. ул. Николе Тесле 13, за повереника 
 - Љубица Аларгић, пензионер, рођ. 15.01.1950. ул. Миладина Јоцића 5, за заменика 
 
7. Радивој Дебељачки, Мастер политиколог, рођ. 09.12.1990. ул. Барањска 14, за повереника 
 - Даринка Молдованов, пољ. техничар, рођ. 13.10.1967. ул. Васе Чарапића 14/б, за заменика 
 
8. Ђорђе Дебељачки, медицински техничар, рођ. 08.04.1960. ул. Светог Саве 70, за повереника 
 - Татјана Дебељачки, грађевински техничар, рођ. 05.07.1663. ул. Светог Саве 70, за заменика 
 
9. Роберт Сабо, пољопривредник, рођ. 12.12.1978. ул.19 Октобра 104 за повереника 
 - Ержебет Хушћи, рачуновођа, рођ. 03.07.1961. ул. Шумадијска 11, за заменика 
 
10. Савка Лазић, текстилни конфекционар, рођ. 07.05.1971. ул. Врбашка 5, за повереника 
 - Бранка Ћорић, Струковни економиста, рођ. 23.05.1992. ул. Петра Драпшина 16, за заменика 
 
11. Милан Бранков, радник, рођ. 25.12.1966. ул. Скопљанска 18/1 за повереника 
 - Габриела Бранков, пољ. техничар, 29.07.1697. ул. Скопљанска 18/1 за заменика 
 
12. Јожеф Сеги, пољопривредник, рођ. 11.04.1983. ул. Пере Сегединца 81, за повереника 
 - Илдико Бошњак, ССС - гимназија, рођ. 15.09.1991. ул. Милоша Црњанског 4/7, за заменика 

 
II - У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

 
1) У Месној заједници Турија, која има 2300 становника, поставља се 2 повереника и 2 заменика повереника 
и то: 
 
1. Јовановић Милош, дипл. Менаџер, рођ. 03.10.1983. ул. Светозара Марковића 3/а, за повереника 
 - Милан Срдановић, мастер инг. Заштите од пожара, Рођ. 08.02.1991. ул. Јована Поповића 8, за заменика  
 
2. Радосављев Мирослав, Секретар МЗ Турија, рођ. 19.09.1958., ул. Бранка Радичевића 1/а, за повереника 
 - Стефан Шијачић, екон. Техничар, рођ. 20.07.21991., за заменика 
 
2) У Месној заједници Надаљ, која има 2008 становника, поставља се 2 повереника и 2 заменика повереника 
и то: 
 

1. Дејана Алексијевић, економски техничар, рођ. И988 год., ул. Браће Пантић 34, за повереника 
 - Бранко Кобац, машинбравар, рођ. 1982. год. Ул. Партизанска 45, за заменика 
 
3. Југослав Шијачки, Секретар МЗ Надаљ, економски техничар, рођ. 06.08.1961. ул. Драгише Мишовића 5/в, 

за повереника   
 - Ђорђе Тот, аутоелектричар, рођ. 1991. год. Ул. Др. Лазара Ракића 9, 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. Ватрогасно Спасилачко 
одељењеСрбобран 

Маџгаљ  Дамир 
Србобран 

731-200 12 - - 2 - 4 - 

            
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. 
 
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 
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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, портали Србобран-нет и Србобранданас) 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 325-3/2018 
Оперативни план је објављен у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Милена Аларгић, с.р. 

 
51. 

На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31. седници одржаној 28.03.2019. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О давању сагласности на Извештај о раду 

Центра за социјални рад општине Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран са финансијским 
извештајем за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад општине Србобран на 
седници одржаној дана 26.02.2019. године. 
 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 351-2/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 
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52. 
На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31. седници одржаној 28.03.2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О давању сагласности на Извештај о раду 
Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран  

са финансијским извештајем за 2018. годину 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран са 
финансијским извештајем за 2018. годину, који је усвојио Управни одобор Центра за физичку културу, 
рекреацију и туризам Србобран на седници одржаној дана 27.02.2019. године. 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 401-8/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 
 
 
53. 

На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31. седници одржаној 28.03.2019. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

Извештај о раду Народне библиотеке Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Народне библиотеке Србобран са финансијским извештајем за 
2018. годину, који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Србобран, на седници одржаној дана 
27.02.2019. године. 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 630-3/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 
 

54. 
На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31. седници одржаној 28.03.2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о раду 
Установе за културу Дом културе Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Установе за културу Дом културе Србобран са финансијским 
извештајем за 2018. годину, који је усвојио Управни одобор Установе за културу Дом културе Србобран на 
седници одржаној дана 27.02.2019. године. 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 
 



стр.бр.                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____         _28.03.2019.  Број 6 
 

 
 

 

109

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 022-4/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 
 
 
55. 

На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31. седници одржаној 28.03.2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О давању сагласности на Извештај о раду 
 “Одмаралишта Србобран” Србобран доо, са финансијским извештајем за 2018. годину 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду “Одмаралишта Србобран” Србобран доо, са финансијским 
извештајем за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор  “Одмаралишта Србобран” Србобран доо, на 
седници одржаној дана 20.02.2019. године. 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 023-4/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 

 
 
56. 

На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31. седници одржаној 28.03.2019.  
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 
Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран са финансијским извештајем за 
2018. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Србобран на седници одржаној дана 28.03.2019. године. 
 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 401-13/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 
 
 
57. 

На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31. седници одржаној 28.03.2019. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

Извештај о раду Савета Месне заједнице Турија са финансијским извештајем за 2018. годину 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Савета Месне заједнице Турија са финансијским извештајем за 
2018. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Турија на седници одржаној дана 28.02.2019. године. 
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II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 016-4/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 

 
58. 

На основу члана 40. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број: 4/2019) 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 31.седници одржаној 28.03.2019. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

Извештај о раду Савета Месне заједнице Надаљ са финансијским извештајем за 2018. годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Савета Месне заједнице Надаљ са финансијским извештајем за 2018. 
годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Надаљ на седници одржаној дана 27.02.2019. године. 
 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 016-6/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године Милена Аларгић, с.р. 
 
 
59. 

На основу члана 200. а у вези са чланом 229. Закона о привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Србијеˮ, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 28. став 1. 
тачка 7. и члана 37 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште Србобран“ 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017 и 8/2018), члана 40. Статута Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 4/2019) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине 
Србобран  у својству Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште Србобран“ Србобран, на 
31. седници одржаној дана 28.03.2019. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу 

„Одмаралиште Србобран“ Србобран и утврђивању висине накнаде за њихов рад 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци  о именовању чланова Надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу 
„Одмаралиште Србобран“ Србобран и утврђивању висине накнаде за њихов рад („Службени лист општине 
Србобран“ број 1/2018) мења се члан 2 и уместо:  

  

Слободан Секулић 1808987830116 
006938584, 
ПС Србобран 

Србобран, Милоша Обилића 97 

   
гласи: 
 

Тодор Шимпрага 1411988383329 
006536762, 
ПС Србобран 

Надаљ, Петра Драпшина 1б 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 02-8/2019-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.03.2019. године  Милена Аларгић, с.р. 
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60. 
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) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине Србобран, на 66. седници, одржаној 
22.03.2019. године, д о н о с и 
 

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

 
 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   2019. годину (»Службени лист општине 

Србобран», број: 26/18), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, позиција 
58, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – Средства 
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 60.000,00 динара (Словима: 
шездесетхиљададинара и 00/100) за „Пројекат за одређивање праваца кретања, односно улица кроз које 
пролазе државни путеви у насељеним местима“. 

 
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела  V –Општинска Управа, функција 130 - 

државни орган из буџета, позиција 47/37, програмска класификација 0602, економска класификација 515- 
Пројекат за одређивање праваца кретања, односно улица кроз које пролазе државни путеви у насељеним 
местима. 
 

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

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-251/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 22.03.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
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ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402 

Жиро рачун број: 840-144640-89 
Адреса: Трг Слободе број 2 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данка Васиљевић 
www.srbobran.rs 

Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши  
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4 

 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

42 
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине 
Србобран 

85 

43 Одлука о измени Одлуке о грађевинском земљишту 85 

44 

Одлука о измени Одлуке о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Србобран и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини 

86 

45 
Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у 
Србобрану (радна зона) 

86 

46 
Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у 
Србобрану (зона становања) 

88 

47 Решење о одређивању назива улица и засеока  91 

48 
Решење о давању сагласности на Пречишћен текст Предшколског програма 
Установе за предшколско васпитање и образовање “Радост“ Србобран 

93 

49 
Решење о давању сагласности на Анекс Годишњег Плана рада за 2018/2019. 
годину Установе за предшколско васпитање и образовање “Радост“ Србобран 

93 

50 Оперативни план одбране од поплава за воде II реда општине Србобран 93 

51 
Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран са финансијским 
извештајем за 2018. годину 

107 

52 
Извештај о раду Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран са 
финансијским извештајем за 2018. годину 

108 

53 
Извештај о раду Народне библиотеке Србобран са финансијским извештајем за 
2018. годину 

108 

54 
Извештај о раду Установе за културу Дом културе Србобран са финансијским 
извештајем за 2018. годину 

108 

55 
Извештај о раду ДОО „Одмаралиште Србобран“ са финансијским извештајем за 
2018. годину 

109 

56 
Извештај о раду Месне заједнице Србобран са финансијским извештајем за 2018. 
годину 

109 

57 
Извештај о раду Месне заједнице Турија са финансијским извештајем за 2018. 
годину 

109 

58 
Извештај о раду Месне заједнице Надаљ са финансијским извештајем за 2018. 
годину 

110 

59 
Одлукa о измени одлуке о именовању чланова надзорног одбора Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Одмаралиште Србобран“ Србобран и утврђивању 
висине накнаде за њихов рад 

110 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

60 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 111 


