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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

___________________________________________
Година XLI                              _________Србобран
_________________________________“Излази по потреби“______________

 
170. 

 
  На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 

Републике Србије“, број:101/2015), члана 40. став 1. тачка 7. 
општине Србобран, број: 11/2017
(„Службени лист општине Србобран“, број: 11/2015/
Србобран на  25.седници одржаној 03.10.
 

ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ 

Овим изменом мења се Програм 
изградњу инфраструктурних објеката и других објеакта у циљу побољшања услова живота Општине 
Србобран за 2018. годину  („Службени лист Општине 
члан 2. Програма и исти сада гласи:

 За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од 
минералних сировина општине Србобран
неискоришћеним средствима из 201
износ од 113.571.211,73 динара

Средства изстава 1 члана 2. Овог Програма користиће се за:

Редни 
број 

 

1 Изградња објеката МЗ Надаљ 
2 Извођење радова противпожарне заштите на објекту Позориштанце у Србобрануса 

уградњом унутрашње хидрантске мреже и инсталације дојаве пожара
3 Реконтрукција опреме у водоводним шахтовима на водној мрежи у насељеном 

месту у Србобрану, 2. фаза-  у делу центра насељеног места Србобран као и у 
деловима “Унчић”, “Каћ”  и “Вашариште” (са списком улица датим у образложељу)

4 Крпљење ударних рупа  у сва три насељена места на територији општине Србобран
5 Реконструкција водоводне мреже у делу улице Светог Саве  и делу улице Др. 

Лазара Ракића у Надаљу са надзором
6 Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту Србобран на 

државним и локалним путевима
7 Бушење 2 бунара и опремање и повезивање 1 бунара у ул. Поповача венац у 

Србобрану 
8 Извођење радова на санацији чворишта на водоводној мрежи у насељу Надаљ са 

надзором  
9 Инвестиционо одржавање простора за привремено заузеће 

Србобрану – мала пијаца 
10 Изградња пута иза станова солидарности у дужини 120м и ширини 5м са надзором
11 Изградња трафо станице и ел. мреже у ванграђевинском подручју
12 Набавка и уградња опреме за куглану у Спортској хали у Србобрану 

општине 

13 Спровођење студије о уштеди на јавној расвети 
потрошње електричне енергије 

 УКУПНО: 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________
_________Србобран, 06.11.2018.               ___     

_________________________________“Излази по потреби“______________

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

одржаној 03.10.2018. године, донела је  

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

 
Члан 1. 

Овим изменом мења се Програм  за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за 
изградњу инфраструктурних објеката и других објеакта у циљу побољшања услова живота Општине 

„Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2018 
члан 2. Програма и исти сада гласи: 

“Члан 2. 
За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од 

Србобран у износу од 46,000,000.00 динара
неискоришћеним средствима из 2017. године у износу од 67.571.211,73 динара 

динара.  
члана 2. Овог Програма користиће се за: 

 

Опис 
Изградња објеката МЗ Надаљ  
Извођење радова противпожарне заштите на објекту Позориштанце у Србобрануса 
уградњом унутрашње хидрантске мреже и инсталације дојаве пожара 
Реконтрукција опреме у водоводним шахтовима на водној мрежи у насељеном 

у делу центра насељеног места Србобран као и у 
деловима “Унчић”, “Каћ”  и “Вашариште” (са списком улица датим у образложељу)
Крпљење ударних рупа  у сва три насељена места на територији општине Србобран
Реконструкција водоводне мреже у делу улице Светог Саве  и делу улице Др. 
Лазара Ракића у Надаљу са надзором 
Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту Србобран на 
државним и локалним путевима 

2 бунара и опремање и повезивање 1 бунара у ул. Поповача венац у 

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

Инвестиционо одржавање простора за привремено заузеће површине на Беглуку у 

Изградња пута иза станова солидарности у дужини 120м и ширини 5м са надзором
Изградња трафо станице и ел. мреже у ванграђевинском подручју 

опреме за куглану у Спортској хали у Србобрану – учешће 

Спровођење студије о уштеди на јавној расвети - уградња уређаја за смањење 
потрошње електричне енергије  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

_________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 23. 

_________________________________“Излази по потреби“__________________________________ 

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
Статута општине Србобран (Службени лист 

пречишћен текст ) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран 
пречишћен текст и 21/2015), Скупштина општине 

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, 
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  

СРБОБРАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за 
изградњу инфраструктурних објеката и других објеакта у циљу побољшања услова живота Општине 

 и 14/2018 )  тако што се мења 

За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од 
00 динара за 2018. годину што са 

инара  чини укупан расположиви 

 
износ 

14.600.000,00 
Извођење радова противпожарне заштите на објекту Позориштанце у Србобрануса 

3.000.000,00 
Реконтрукција опреме у водоводним шахтовима на водној мрежи у насељеном 

у делу центра насељеног места Србобран као и у 
деловима “Унчић”, “Каћ”  и “Вашариште” (са списком улица датим у образложељу) 10.000.000,00 
Крпљење ударних рупа  у сва три насељена места на територији општине Србобран 6.000,000,00 
Реконструкција водоводне мреже у делу улице Светог Саве  и делу улице Др. 

7.500.000,00 
Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту Србобран на 

3.000.000,00 
2 бунара и опремање и повезивање 1 бунара у ул. Поповача венац у 

13.000.000,00 
Извођење радова на санацији чворишта на водоводној мрежи у насељу Надаљ са 

13.500.000,00 
површине на Беглуку у 

11.971.211,73 
Изградња пута иза станова солидарности у дужини 120м и ширини 5м са надзором 4.000.000,00 

20.000.000,00 
учешће 

2.000.000,00 
уградња уређаја за смањење 

5.000.000,00 
113.571.211,73 
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Члан 3 
На Измену  Програма, након доношења од стране Скупштине Општине Србобран, потребно је прибавити 

сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику грађевинарство и саобраћај.  
 

Члан 4. 
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Oпштине Србобран“.  
 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је својм актом број 143-310-152/2018-03-2 
од 22.10.2018. године дао своју САГЛАСНОСТ на Другу измену Програма за унапређење услова живота локалне 
заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота 
Општине Србобран за 2018. годину, број: 016-41/2018-I који је донела Скупштина Општине Србобран на својој 25. 
седници одржаној дана 03.10.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 016-41/2018-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 03.10.2018. године  Милена Аларгић,с.р. 
 
171. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 
129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 59. Статута Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број:11/2017-пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском 
већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника 
Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009,11/2017 и 26/2017), 
Општинско веће на 58. седници одржаној 06.11.2018. године донело је 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ  ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О 
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ СРБОБРАН 

 
 

1.Општинско веће Општине Србобран доноси Акциони план за укључивање грађана у процес 
доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Србобран. 

2. Саставни део ове Одлуке чини Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о 
трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Србобран. 

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Србобран“. 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-117-6/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 06.11.2018. године Радивој Парошки,с.р.  
 

172. 
На основу члана 69. став 1 тачка 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 15/2016), члана 30. став 2 Одлуке о комуналном реду („Службени лист Општине Србобран“ 
бр.12/2014 , 14/2015 , 19/2016 - др Одлука и 2/2017) члана 2 став 1 тачка 19 Одлуке о Општинском 
већу  („Службени лист Општине Србобран“ бр.10/2008 и 10/2017 ) и члана 66. став 1 Пословника 
Општинског већа („Службени лист општине Србобран“ бр.2/2009, 11/2017 и 26/2017) Општинско веће на 
58. седници, одржаној дана 06.11.2018. године , размотрило је Програм  рада зимске службе за сезону  
2018/2019 годину ЈКП „Градитељ” Србобран  и поводом истог донело следеће : 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне  сагласности на  Програм  рада зимске службе  за сезону  2018/2019 
године ЈКП „Градитељ” Србобран 

 
I 

           Даје се претходна сагласност на Програм рада зимске службе  за сезону  2018/2019 године 
бр.2058/18-4 од 30.10.2018. године. 

 
II 

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

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-117-8/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 06.11.2018. године Радивој Парошки,с.р.  
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173. 

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 2018. 
годину (»Службени лист општине Србобран“ број 27/2017,12/2018 и 19/2018), Општинско Веће општине 
Србобран, на 58. седници, одржаној 06.11.2018. 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 2018. годину (»Службени лист општине 
Србобран», број: 27/2017,  12/2018 и 18/2018), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште 
услуге из буџета, позиција 50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска 
класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
5.326.559,62 динара (Словима:  петмилионатристодвадесетшест-хиљадапетстопедесетдеветдинара и 62/100) 
за „Реконструкцију саобраћајница у Србобрану, дела Туријске улице и дела улице Дожа Ђерђа, са 
реконструкцијом пропуста у улици Дожа Ђерђа-I фаза (Туријска улица), ЈН 12/2018“. 

 
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела V – Општинска Управа Србобран, 
функционална класификација 130– Општинска управа  из буџета, позиција 38/9 програмска класификација 
0602–  опште услуге локалне самоуправе из буџета, економска класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти у износу од 5.326.559,62 динара. 
 
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран. 
 
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-199/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 06.11.2018. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 
174. 

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 2018. 
годину (»Службени лист општине Србобран” број 27/2017,12/2018 и 19/2018), Општинско Веће општине 
Србобран, на 58.  седници, одржаној 06.11.2018. године, д о н о с и 
 

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

 
4. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист општине 
Србобран», број: 27/2017, 12/2018 и 18/2018), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге 
из буџета, позиција 50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 
499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 144.000,00 динара 
(Словима: сточетрдесетчетирихиљададинара и 00/100) за „ Надзор над извођењем радова на 
реконструкцији дрвореда у улици Светог Саве у Србобрану“. 

 
5. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела V – Општинска Управа Србобран, 
функционална класификација 130– Општинска управа  из буџета, позиција 29/14  програмска 
класификација 0602–  опште услуге локалне самоуправе из буџета, економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у износу од 144.000,00 динара. 
 
6. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран. 
 
1. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-204/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 06.11.2018. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 



стр.бр.                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН             _06 11.2018.  Број 23 
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Plan je izrađen u cilju unapređenja procesa konsultovanja i učešća građana u procesu donošenja odluka u 
opštini Srbobran, а u okviru Programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – Reforma poreza na 
imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovodi IMG. 
 
Deo 1 
 

Aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi konsultovala i uključila 
građane u procese donošenja odluka  
 
Lokalna samouprava trenutno obaveštava građane putem: 
Građanskog vodiča kroz budžet koji sadrži javne, jasne i pregledne podatke o utrošku sredstava iz lokalnog 
budžeta.  
Građanima je omogućeno i da direktno stupe u kontakt sa predsednikom opštine, da mu postave pitanje ili 
predlože svoje ideje i iznesu inicijative kroz Otvorena vrata. 
Takođe za obaveštavanje i konsultovanje građana lokalna samouprava koristi i-alatke. I-alatke nude veliki 
potencijal  za promovisanje participacije građana i povećanog uključivanja u proces donošenja odluka o 
utrošku sredstava lokalnog budžeta.  
 
Da bi doprla do što šireg auditorijuma lokalna samouprava  koristi  sledeće alatke:  
 
- Zvaničnu Internet stranicu sa sveobuhvatnim pristupom ključnim dokumentima i najavom javnih događaja. 
Na zvaničnoj stranici je omogućen lak i otvoren pristup relevantnim, tačnim i pravovremenim informacijama 
o procesu odlučivanja, dokumentima i donosiocima odluka, s tim da su informacije dostupne u različitim 
formatima da bi doprle do javnosti  
- Radio prenos sa skupštinskih debata, što ljudima omogućuje da  slušaju u realnom vremenu 
- FAQ on-lajn Sistem 48 sati  koji nude informacije u vidu pitanja i odgovora, a koje imaju za cilj da obezbede 
praktičnu pomoć i smernice.  
-Takođe, različite veb-aplikacije, kao što su Facebook, YouTube i Twitter  se koristiti za uključivanje i 
osluškivanje javnosti. 
 
Opštinska uprava opštine Srbobran obrazovana je kao jedinstveni organ sa organizacionim jedinicama za 
vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova. Organizacione jedinice Opštinske uprave pored posebne 
organizacije jedinice Kabineta predsednika opštine su: 
 
·Odeljenje za urbanizam, komunalno -stambene  i  imovinsko-pravne poslove, 
·Odeljenje za javne službe, upravu, zajedničke poslove i ljudske resurse i 
·Odeljenje za privredu, budžet i finansije 
 
 

Odeljenje za urbanizam, komunalno -stambene  i  imovinsko-pravne poslove kontakte sa građanima 
ostvaruje najčešće kroz izdavanje akta o uslovima uređenja lokacije, izvoda iz plana, davanje potvrda o 
usklađenosti tehničke dokumentacije sa planskim aktima, takođe i izdavanje odobrenja za građenje, 
obezbeđenje tehničkog pregleda, izdavanje upotrebne dozvole, odobrenja za rušenje objekata. U nadležnosti 
ovog odeljenja vršenje poslova inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije, organizovanje i preduzimanje 
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mera za sprečavanje bespravne gradnje, takođe vršenje inspekcijskog nadzora obavljanja komunalnih 
delatnosti. 
Isto tako kontakt sa građanima uspostavljaju i kroz kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata, 
kontrola obezbeđenja uslova za držanje domaćih životinja, održavanje zelenih površina, kontrola postavljanja 
i uklanjanja privremenih objekata na javnim površinama i na neizgrađenom građevinskom zemljištu kao i 
sprovođenja mera u cilju poštovanja odredaba o komunalnom redu, vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti 
životne sredine , sprovođenje postupka izrade studija uticaja na životnu sredinu kao i postupak izrade 
strateške procene uticaja na životnu sredinu, poslove vezane za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, useva, 
zasada i atarskih puteva. 
 

Odeljenje za javne službe, upravu, zajedničke poslove i ljudske resurse usko sarađuje sa strankama, a 
najviše u domenu matične službe- izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, zatim 
sklapanje braka, promena ličnih imena, prijava smrti lica, kao i uverenja o državljanstvu. Na poslovima 
pisarnice vrši se svakodnevni neposredni prijem zahteva od stranaka. Deo ovog odeljenja čine i poslovi 
društvene brige o deci (zahtevi za ostvarivanje prava na roditeljski i dečiji dodatak), zahtevi za energetski 
ugrožene kupce, zatim za regresiranje putnih troškova, ali i knjiženje naloga za isplatu porodiljskog prava i sl. 
Prisutna je i stalna saradnja sa ostalim subjektima u akciji pomoći izbeglicama, kao i poslovi koji se tiču 
izbeglih i prognanih lica. Komunikacija sa građanstvom obavlja se i u oblasti prava pacijenata, odnosno 
postupanje po podnetim prigovorima i utvrđivanje relevantnih činjenica u vezi sa pravima pacijenata. U 
okviru odeljenja obavljaju se i poslovi socijalne invalidsko-boračke zaštite, javnog obaveštavanja i izdavanje 
mnogobrojnih uverenja, potvrda i saglasnosti. 
 

Odjeljenje za privredu, budžet i finansije u okviru koga funcioniše i Odsek za lokalnu poresku 
administraciju, sa građanima ostvaruje kroz izdavanje raznih rešenja, evidenciju radnji samostalnih 
preduzetnika, prijem,  obradu, kontrolu  i  unos  podataka  iz  poreskih  prijava. Najznačajniji oblik 
informisanja i konsultovanja građana ostvaruje se javnom raspravom o nacrtu budžeta opštine, koji se 
održava krajem svake godine, gde budžetski korisnici i ostali građani mogu dati svoje predloge oko raspodele 
budžetskih sredstava. 
 

Kabinet predsednika opštine kao zasebna organizaciona jedinica u opisu svojih poslova ima saradnju 
sa privrednicima i poljoprivrednicima iz opštine Srbobran, kao i saradnju sa nevladinim organizacijama, 
sportskim udruženjima, osnovnim i srednjim školama, kao i sa mladim ljudima, kulturnim ustanovama i dr.  
Shodno tome ima indirektni kontakt sa velikim brojem građana, pa je iz tog razloga predviđeno njihovo 
najveće učešće u organizovanju uključivanja građana u donošenje odluka o trošenje sredstava iz budžeta 
opštine Srbobran. 
 
 
 
Prednosti naše loaklne zajednice za unapređenje učešća građana 
 
SWOT je skraćenica od engleskih reči Stenghts – prednosti, snage; Weaknesses – slabosti; Opportunities – 
mogućnosti, prilike i Threats – pretnje. 
Analizirane prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnje u razvoju partnerskih odnosa između lokalne uprave i 
građana mogu se predstaviti sledećom  SWOT matricom: 
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Partneri i zainteresovane strane  
 
Partnerstvo podrazumeva zajedničku odgovornost u svim fazama procesa donošenja odluka o trošenju 
sredstava, ono je najviši oblik učestvovanja zainteresovanih strana. Zainteresovana strana su svi građani 
opštine Srbobran, a njihov direktni zaintersovani partner lokalna samouprava, kao i sve javne ustanove i 
institucije koje su indirektni korisnici budžeta. Partner kom je delegiran zadatak je i Administrator zvaničnog 
opštinskog sajta.   
 
 
Deo 2 

Participacija građana – jedan od stubova razvijene lokalne zajednice  
 
Kakvoj zajednici želimo da doprinesemo do kraja 2021. godine? (opšti cilj) 
Opšti cilj je da se podstakne uključivanje građana i građanki u procese odlučivanja o utrošku sredstava 
prikupljenih od naplate poreza na imovinu, ali  i uopšte o trošenju sredstava lokalnog budžeta, dajući 
osnovne informacije o procesima donošenja odluka, uz mogućnost korišćenja različitih alatki, mehanizama i 
metoda u tom procesu. 
Opština Srbobran će do 2021. godine uključiti najmanje 30% građana u proces donošenja odluka o utrošku 
sredstavau budžetu Opštine.  

SNAGA  /  Strengths SLABOST / Weaknesses 
- Motivisanost lokalne samouprave da 
uključi građane u donošenje odluka 
 
- Mala sredina i pristupačan teren 
 
-Dobra komunikacija i saradnja 
lokalne samouprave sa udruženjima 
građana 
 

-Nedovoljna zainteresovanost 
(motivisanost) građana 
 
-Nerealna očekivanja građana po 
pitanju izbora projekata na koje će se 
potrošiti novac prikupljen od poreza 
na imovinu 
 
-Nedovoljno sredstava u budžetu 
lokalne samouprave 

MOGUĆNOSTI / Opportunities PRETNJE / Threats 

-Dobra saradnja lokalne samouprave 
sa medijima 
 
-Podrška političkog vrha opštine u 
sprovođenju ovog projekta 
 
-Jednostavan pristup anketi uz pomoć 
novih tehnologija  

-Nemogućnost realizacije projekta 
predloženog od strane građana  zbog 
mogućih komplikovanih procedura 
 
-Politički uticaj  
 
-Ruralna sredina sa nedovoljno 
razvijenom kompjuterskom 
pismenošću  
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Dugoročni cilj je razvijati sposobnost građana da iznose predloge (inicijative) prema opštini, i na taj način 
drže opštinu odgovornom za izvršene poslove za dobrobit celokupne zajednice.  Istovremeno sa realizacijom 
opšteg cilja potrebno je razvijati i političku volju i institucionalne kapacitete opštine, kako bi odgovorila 
zahtjevima građana na efikasan, pravedan i transparentan način. 
 
 
Da bi ostvarili planirani cilj u naredne tri godine radićemo na (specifični ciljevi): 
 
SC.1: Veća obaveštenost građana o mogućnosti participacije (donošenja odluka) 
Da bi ostvarili specifičan cilj prvi u naredne tri godine radićemo na: 
Pronalaženju efikasnih kanala kojima se dolazi do građana kako bi ih  informisali, saslušali i reagovali. 
 Podizanju svesti javnosti, objašnjavanje koja je korist uključivanja građana u proces donošenja odluka; 
Davanju svih bitnih informacija građanima koje su potrebne da se stvore uslovi za njihovo participiranje: od 
informisanja, davanja inicijativa, debate o alternativama, mogućim posledicama svakog od rešenja, preko 
javnog usvajanja jedne od opcija, njene primene i nadgledanja sprovođenja. 
 
Građani dobijaju neophodne informacije, da mogu da se uključe u odlučivanje o svojim predlozima, 
sugestijama i zahtevima. Utvrđuju se sadašnje i buduće potrebe građana; 
 
Dugoročno realizacijom ovog akcionog plana želimo da podstaknemo građane da uzmu neposredno ušešće u 
radu svoje lokalnoj zajednici i time ih afirmišemo da pčnu da grade bolji i kvalitetniji život u svojoj ulici, 
naselju ili opštini. 
 
Kao model konsultovanja građana o svim aspektima rada Opštinske uprave, pa i konkretno o načinu utroška 
sredstava prikupljenih po osnovu naplate poreza na imovinu građana, svake godine Mesne zajednice 
Srbobran, Turija i Nadalj će organizovati javne tribine na kojima će građani imati priliku da kroz svoje 
inicijative utiču na formiranje budžeta. Predstavnici Mesnih zajednica će na taj način imati obavezu da 
donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi predstave inicijative građana. 
 
Javne tribine će se organizovati pre početka formiranja novog budžeta za narednu godinu, kako bi građani na 
vreme mogli da daju svoje predloge. 
 
Da bi ostvarili specifičan cilj jedan u naredne tri godine radićemo i na: 
 
Kreiranju budžeta na osnovu analize potreba građana;   
Praćenju efekata realizacije projekata i programa koji su na ovaj način predviđeni budžetom u smislu 
kvaliteta, održivosti, delotvornosti, a sve to kako  bi se uverili da su nameravani ciljevi postignuti; 
 
 
 
SC.2:Uvođenje glasanja za najbolje projekte putem internet portala (online) glasanja i klasičnim glasanjem 
u papirnom obliku u prostorijama opštinske uprave i drugim javnim ustanovama. 
 
Da bi ostvarili specifičan cilj drugi u naredne tri godine radićemo na: 



6 
 

 Uvođenjeu inovativnih pristupa praktičnim rešenjima, kroz konkretne modele, direktne ili indirektne 
inicijative, koje doprinose ostvarenju opštog cilja. 
Lokalna samouprava će nastaviti sa naporima da podaci o utrošku sredstava prikupljenih od naplate poreza 
na imovinu i budžet uopšte budu javni, jasni i pregledni (građanski vodič kroz budžet)  kako bi građani mogli 
što lakše da se uključe i da daju što kvalitetnije sugestije. 
 
Direktna inicijativa je model kojim građani mogu predložiti projekte za koje smatraju važnim, a u nadležnosti 
su lokalne samouprave , čime predlog postaje uvršćen u javnu debatu o budžetu za sledeću godinu. U ovom 
modelu se nameće pitanje  ekonomske izvodljivosti projekta i političke prihvatljivosti. 
 
Indirektna inicijativa je model kojim lokalna samouprava daje predlog projekata građanima na neposredno 
izjašnjavanje (forma izjašnjavanja je da ili ne) čime predlog postaje uvršćen u javnu debatu o budžetu za 
sledeću godinu. 
 
Proces donošenja odluka može se podeliti u dve faze: 
 • izbor najboljeg projekta od ponuđenih,  
• konačno usvajanje i uvrštavanje najboljeg projekta u budžet. 
 
U skladu sa opredeljenošću Opštine Srbobran, da aktivno uključuje građane u sprovođenje javnih politika, je i 
ovogodišnje partnersko učešće u programu Kompanije NIS a.d. pod nazivom „Zajednici zajedno“ 
 
Program „Zajednici zajedno“ koji već deset godina sprovodi kompanija NIS a.d., ima za cilj da podrži 
realizaciju kapitalnih projekata koji će imati dugoročni značaj za lokalnu zajednicu. U kontekstu ovogodišnjeg 
poziva, rezultati su usmereni na najširu populaciju i od presudnog su značaja za budući rast i razvoj opštine. 
Konsultacijama predstavnicika lokalne samouprave i predstavnika kompanije definisane su prioritetne oblasti 
u kojima će biti realizovani projekti. 
 
Ove godine će predloženi projekti proći tri kruga selekcije: 
-Proveru tehničke ispravnosti i kompletnost prijavne dokumentacije, ispunjenost uslova poziva i analizu 
usklađenosti sa ciljevima Programa. 
-Komisija sastavljena od predstavnika Kompanije NIS a.d. i  predstavnika lokalne zajednice vrši selekciju 
projekata i daje preporuke za podršku projektima koji ulaze u uži krug selekcije.  
-Projekti koji uđu u uži krug selekcije stavljaju se građanima na glasanje koje će trajati do 5 dana, nakon čega 
se donosi konačna odluka o finansiranju projekata u okviru programa „Zajednici zajedno 2018“. 
 
 
SC.3: Revizija akcionih planova 
Da bi ostvarili specifičan cilj tri u naredne tri godine radićemo na: 

Analizi akcionih planova iz Strategije. Tačnije, pretiće se ostavrenje zacrtanih ciljeva kako bi se poštovala 
Strategija koja podrazumeva veću uključenost građana u proces donošenja odluka.
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Deo 3 

Plan aktivnosti  
Aktivnosti Nosilac Partneri Vremenski okvir Sredstva i izvori 

finansiranja 
Indikatori učinka 

SC.1:  
Kratkoročni ciljevi i povezane aktivnosti (do kraja 2018. godine) 
Obaveštavanje građanaputem 
medija , a pre svega opštinskog 
sajta o mogućnosti participacije 

mediji Opština Srbobran 2 meseca Budžet lokalne 
samouprave 

Broj građana do kojih je došla 
informacija, broj pregleda 
objavljene vesti na elektronskim 
medijima 

Organizacija javnih tribina u 
Mesnim zajednicama 
 
 

Mesna zajednica 
Srbobran, Turija ili 
Nadalj 

Opština Srbobran Septembar-
novembar 

Budžet Saveta Mesne 
zajednice 

Broj građana do kojih je došla 
informacija,  verifikovan listama 
prisutnosti najavnoj trebini 

Srednjoročni ciljevi i povezane aktivnosti (2019. – 2020. godine) 
Organizacija javnih tribina u 
Mesnim zajednicama 
 
 

Mesna zajednica 
Srbobran, Turija ili 
Nadalj 

Opština Srbobran Septembar-
Novembar 

Budžet Saveta Mesne 
zajednice 

Broj građana do kojih je došla 
informacija,  verifikovan listama 
prisutnosti najavnoj trebini 

Informisanje o svim koracima 
koji su doveli do realizacije i 
implementacije projekata 

Opština Srbobran Mediji sa teritorije 
opštine Srbobran 

Kraj 2019. godine i 
kraj 2020. godine 

Budžet lokalne 
samouprave 

Broj građana do kojih je došla 
informacija, broj pregleda 
objavljene vesti na elektronskim 
medijima 

Dugoročni ciljevi (do kraja programa i posle) 
Organizacija javnih tribina u 
Mesnim zajednicama 
 
 

Mesna zajednica 
Srbobran, Turija ili 
Nadalj 

Opština Srbobran Septembar-
Novembar 

Budžet Saveta Mesne 
zajednice 

Broj građana do kojih je došla 
informacija, verifikovan listama 
prisutnosti najavnoj trebini 

Informisanje o svim koracima 
koji su doveli do realizacije i 
implementacije projekataa 

Opština Srbobran Mediji sa teritorije 
opštine Srbobran 

Kraj 2019. godine i 
kraj 2020. godine 

Budžet lokalne 
samouprave 

Broj građana do kojih je došla 
informacija, broj pregleda 
objavljene vesti na elektronskim 
medijima 

SC.2:  
Kratkoročni ciljevi i povezane aktivnosti (do kraja 2018. godine) 
Zaseban link za glasanje sa 
nekoliko projekata 

Opština Srbobran Firma i administrator koji 
uređuju opštinski sajt 

Tri meseca, kraj 
2018. godine 

Budžet lokalne 
samouprave 

Broj učesnika u glasanju 
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Glasanje u prostorijama 
opštinske uprave i drugim 
javnim ustanovama 

Opština Srbobran Javne ustanove Tri meseca, kraj 
2018. godine 

Budžet lokalne 
samouprave 

Broj učesnika u glasanju 

Javno glasanje za projekte od 
važnosti za razvoj lokalne 
zajednice, putem linka u okviru 
partnerskog projekta “Zajednici 
zajedno 2018” 

Kompanija 
NIS a.d. 

Opština Srbobran Novembar 2018 Budžet Kompanije NIS 
a.d. 

Broj učesnika u glasanju, javni 
statistički rezultati glasanja 

Srednjoročni ciljevi i povezane aktivnosti (2019. – 2020. godine) 
Proširenje glasanja putem 
društvenih mreža 

Opština Srbobran administrator koji uređuju 
opštinski sajt i profil na 
društvenim mrežama 

Tri meseca Budžet lokalne 
samouprave 

Broj učesnika u glasanju 

      
Dugoročni ciljevi (do kraja programa i posle) 
Uobičajena praksa glasanja za 
projekte kao neformalna 
obaveza svih donosioca odluka u 
budućem periodu 

Opština Srbobran administrator koji uređuju 
opštinski sajt i profil na 
društvenim mrežama 

Svake naredne 
godine pre 
formiranja budžeta 
za sledeću godinu 

Budžet lokalne 
samouprave 

Broj učesnika u glasanju, statistički 
podaci 

      
SC.3. 
Kratkoročni ciljevi i povezane aktivnosti (do kraja 2018. godine) 
Revizija akcionih planova Kancelarija za 

lokalni ekonomski 
razvoj 

Opštinska uprava 6 meseci Budžet lokalne 
samouprave ili eksterni 
fondovi 

Broj ostvarenih ciljeva iz Strategije 

      
Srednjoročni ciljevi i povezane aktivnosti (2019. – 2020. godine) 
Revizija akcionih planova Kancelarija za 

lokalni ekonomski 
razvoj 

Opštinska uprava 12 meseci Budžet lokalne 
samouprave ili eksterni 
fondovi 

Broj ostvarenih ciljeva iz Strategije 

      
Dugoročni ciljevi (do kraja programa i posle) 
Revizija akcionih planova Kancelarija za 

lokalni ekonomski 
razvoj 

Opštinska uprava 12 meseci Budžet lokalne 
samouprave ili eksterni 
fondovi 

Broj ostvarenih ciljeva iz Strategije 
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Praćenje i evaluacija 
 
 
Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Srbobranje urađen 
tako da pokriva period od najmanje tri godine. Sadrži aktivnosti koje trebaju biti realizovane tokom ovog perioda. Praćenje i evaluacija realizacije akcionog 
plana će se vršiti na kraju perioda implementacije kao i nakon svake kalendarske godine.  
 
Za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini 
Srbobran treba da bude zadužen Kabinet predsednika opštine.  
 
Praćenje i evaluaciju će vršiti Opštinsko veće  i Načelnik opštinske uprave sa svojim službama, na inicijativu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. 
 
Kabinet predsednika opštine kao posebna organizaciona jedinicaće razmatrati napredak u odnosu na akcioni plan, što će voditi ka razvoju novog akcionog 
plana za idući period.  Od učesnika će se zahtevati da javno objave rezultate, kako bi se osiguralo da Skupština opštine i građani budu informisani o 
napretku. 


