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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
___________________________________________________________________________________
Година XLV
_
________Србобран,
________Србобран 30.05.2022.
_ _ ___
____ _
__Брoj: 8
_______________________________ _“Излази по потреби“_______________________________
42.
На основу члана 20. став 1 тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 83./2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021
111/2021-др.закон), члана
40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 04/2019
04/2019,, 20/2019 и 6/2022)
6/2022 и
члана 147. став 2. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
11/2019),
), Скупштина Општине Србобран на 21. седници одржаној 30.05.2022.године,
године, донела је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИЈАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА ОСТВАРЕНЕ
РЕЗУЛТАТЕ ИЗ ОБЛАСТИ НАУКЕ, УМЕТНОСТИ И СПОРТА
Члан 1.
У Одлуци о стипендијама ученика и студената за остварене резултате из области
сти науке, уметности и
спорта („Службени лист општине Србобран“, број: 12/2013, 26/2020 и 25/2021),, у даљем текстутексту „Одлука“,
мења се члан 4. тако што се брише тачка 4.
У преосталом Одлука остаје неизмењена .
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да
дана
на од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 67-2/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

43.
На основу члана 13.. став 1 Закона о управљању отпадом („Службени
(„Службени гласник Републике Србије“,
број: 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон),
95/2018
члана 40. Статута Општине Србобран ("Службени
лист Општине Србобран", број: 4/2019,
19, 20/2019
20/
и 6/2022) и члана 147. став 2. Пословника Скупштине
општине Србобран ("Службени
бени лист Општине Србобран", број: 11/2019),
), Скупштина општине Србобран,
Србобра на
21.седници, одржаној дана 30.05.2022. године
године, доноси:
О

О Д Л У К У
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Члан 1.
Мења се назив Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији
општине Србобран ( “Службени лист општине Србобран”, број 6/2021), тако да сада гласи ““ОДЛУКА О
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА ПЕРИОД 2022
2022-2031. ГОДИНЕ “
Члан 2.
Члан 5. Одлуке се мења и гласи:
“Саставни део ове Одлуке је и Решење којим је утврђено да није потребна израда стратешке процене
утицаја Локалног плана управљања отпадом
падом на територији општине Србобран на животну средину, које је
донело Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине под бројем 352
35254/22-IV/01
IV/01 од дана 26.04.2022. године“
Члан 3.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
“Рок за израду
аду плана је 30. септембар 2022. године.“
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-80/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

44.
На основу члана 13. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, 25/2019), члана 38. и 42.
Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/2013 и 25/2019-др.закон), члана 15. Закона о
јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), члана 40. и 46. Статута Општине Србобран („Службени
лист Општине Србобран“, број 4/2019, 20/2019 и 6/2022) и члана 87. и 147. Пословника Скупштине општине
Србобран ("Службени лист општине Србобран", број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 21. седници
одржаној дана 30.05.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I Образује се Савет за здравље Општине Србобран, као посебно стално радно тело Скупштине Општине
Србобран, на период од 5 година.
II Савет за здравље образује се у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

председник Општине,
члан Општинског већа задужен за област здравства,
члан Општинског већа задужен за област спорта, омладине и туризма,
члан Општинског већа задужен за област информисања,
члан Општинског већа задужен за област: екологија, социјална заштита, унапређење положаја
пензионера и верске заједнице,
руководилац Одељења за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе,
директор Дома здравља „Др Ђорђе Бастић” Србобран,
представник Центра за социјални рад општине Србобран,
представник ЈКП „Градитељ“
секретар Црвеног крста,
представник Републичког фонда за здравствено осигурање, филијала за Јужнобачки округ,
представник Института или завода за јавно здравље,
представник Удружења за борбу пртив шећерне болести „Плави круг“ Србобран
представник Удружења РВИ са територије општине Србобран,
представник Удружења за помоћ МНРО „Бисер“ Србобран.

Савет има председника који се бира већином гласова свих чланова Савета на првој конститутивној седници, а
председник именује свог заменика.
На првој конститутивној седници, Савет ће, на основу упућеног јавног позива за именовање, утврдити ко је
подно пријаве и именовао преставника који улази у састав Савета за здравље општине Србобран.
III Задаци Савета:
1) разматра питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, као и из области развоја и
унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине и предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене бриге за здравље, обезбеђивање услова за обављање
делатности здравствене установе, планирања и спровођења програма у области здравља и подизање свести о
томе да је здравље врхунска вредност.
2)

у области заштите права пацијената из члана 42. Закона о правима пацијената:
 разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених
доказа и утврђених чињеница;
 о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца здравствене услуге на кога се
приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
 разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже мере за
заштиту и промоцију права пацијената;
 подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини
општине и министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања и остваривања потребне
сарадње извештај се доставља и Заштитнику грађана.
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у областима јавног здравља из члана 15. Закона о јавном здрављу:
мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнoсти у
oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa општинском нивoу, зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима града и
градске општине, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa;
праћење извeштajа институтa/зaвoдa зa jaвнo здрaвљe o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa нa
тeритoриjи општине, кад зa тo нaмeнски oпрeдeли срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг
здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe;
дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу општине, а кojи усвaja Скупштинa општине и прaти
њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa oчувaњe и
унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и
фaктoрa ризикa нa тeритoриjи градске општине крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa;
учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и вaнрeдним ситуaциjaмa из
члaнa 11. Закона о јавном здрављу;
jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;
oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;
дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa нa територији
општине, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу;
извeштaвaње института/завода зa jaвнo здрaвљe o свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;
подношење годишњег извештаја о свом раду и предузетим мерама Скупштини општине у oблaстимa
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.

4)
обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама Статута, Пословника
Скупштине општине и одредбама Пословника Савета за здравље.
IV Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета.
V За обављање појединих стручних послова за потребе Савета, Скупштина општине може ангажовати друга
правна и физичка лица.
VI Ради реализације задатака Савета из ове Одлуке средства се обезбеђују у буџету општине.
VII Члановима Савета за здравље, за учешће у раду Савета, не припада новчана накнада за рад.
VIII Стручне и административне послове за потребе Савета врши секретар Савета, Смиља Шолић – запослена у
Одељењу за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе општинске управе Сербобран.
IX Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању Савета за здравље општине Србобран
(“Службени лист Општине Србобран” број 18/2017).
X Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 022-12/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

45.
На основу члана 20 став 1 тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон),
члана 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн, 125/2014 - усклађени дин. изн, 95/2015 - усклађени дин. изн,
83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн, 89/2018 усклађени дин. изн. 95/2018 - др. Закон, 86/2019 усклађени дин. изн., 126/2020 усклађени дин. изн., 99/2021
усклађени дин. изн и 111/2021-други закон), члана 40. став 1 тачке 3) и 44) Статута општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019, 20/2019 и 6/2022) и члана 147. став 2 Пословника
Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2019), Скупштина Општине
Србобран на 21. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
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Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама („Службени лист Општине Србобран“, број: 3/99,
10/2001, 1/2003, 4/2003,3/2004, 4/2004, 3/2005, 9/2007, 10/2008, 1/2010, 10/2012, 13/2013, 1/2014,
20/2014, 4/2015, 21/2015, 20/2016, 27/2017, 26/2018, 20/2019, 26/2020 и 33/2021), врши се измена
Тарифе општинских административних такси.
Члан 2.
Тарифни број 10. се брише.
Члан 3.
Тарифни број 17. постаје тарифни број 10.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 434-3/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

46.
На основу члана 46. став 1, у вези са чланом 51б. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. Статута општине
Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 4/2019, 20/2019 и 6/2022), по прибављеном мишљењу
Комисије за планове, Скупштина општине Србобран на 21.седници одржаној 30.05.2022. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран („Службени лист
општине Србобран“, 11/12 и 4/19, у даљем тексту: Измена и допуна Плана).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана.
Изменамa и допунамaПлана обухваћене су следеће катастарске парцеле: 5305/4, 5306/5 и 5897/2.
Предметна локација се налази у катастарској општини Србобран.
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Измена и допуна Плана износи
око 1,02 hа.
Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су планским документом вишег
реда -Регионални просторни план АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/11), Просторним планом општине
Србобран („Службени лист општине Србобран“, бр. 5/13 и 16/19).
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Измена и допуна Плана засниваће
се на принципима одрживог просторног развоја, заштите природних и створених вредности, заштите
животне средине, као и усклађеног развоја са суседним подручјима и просторно-функционалне
интегрисаности и повезивања са окружењем.
Члан 5.
Измене и допуне Плана је су циљане и односе се на преиспитивање регулације, намене и
урбанистичких параметара (спратност и др.) локацијенамењене пословању, туризму и угоститељству
(хотел) и дела простора намењеног спорту и рекреацији (спортско рекреативни и туристички садржаји).
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, редефинисање планираних намена, заштиту
подручја и усклађивање са потребама корисника простора.
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Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна
Планачинићеграђевинско земљиште у оквиру грађевинског подручја насеља Србобран намењено за
изградњу хотелског комплекса.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 30 дана,од дана достављања Обрађивачу
плана катастарско-топографског плана и прибављених услова за уређење простора од органа,
организација и предузећа који су Законом овлашћени да их утврђују.
Члан 8.
Носилац израде Измена и допуна Плана је Оделење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и
заштиту животне срединеОпштинске управе Србобран.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђује Општина Србобран.
Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 10.
Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се подразумева да се не
спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и допуна планског документа,
као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од најмање 15 дана.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 15
дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана
на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене
и допуне Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта Плана, у трајању од 15 дана, у згради општине
Србобран,Трг слободе број 2, и путем интернет странице општине Србобран.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешкe проценe утицаја Одлуке о
изради измени и допуни Плана генералне регулације насељеног места Србобран на животну средину, које
је донело Оделење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске
управе Србобран, под редним бројем 350-24/2022-IV/01 од дана 27.04.2022. године.
Члан 12.
Измене и допуне Плана ће бити сачињене у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у
дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних Измена и допуна Плана у аналогном облику и
по један примерак Измена и допуна Плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач, а
преостали примерци ће се чувати у надлежним службама општине.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 350-24/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

47.

На основу члана 29. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 40. став 1 тачка 6) Статута Општине Србобран
("Службени лист Општине Србобран", број: 4/2019, 20/2019 и 6/2022) и члана 147. став 2. Пословника
Скупштине општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 11/2019), Скупштина општине
Србобран, на 21. седници, одржаној дана 30.05.2022. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ГРАДСКОГ И
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 1.
Мења се назив Одлуке о утврђивању категорија корисника који имају право на коришћење
субвенционисаних комуналних услуга градског и приградског превоза („Службени лист општине Србобран“,
број 18/2017), тако да сада гласи “ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА
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КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА “- у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
Утврђује се да се уместо: “услуге градског и приградског превоза“, уписује: „услуга приградског
превоза “ у одговарајућем падежу у члановима 1-5 Одлуке.
Члан 3.
Члан 5. Одлуке се мења и гласи:
“Пружање услуге приградског превоза вршиће се на основу Јавног уговора број 344-18/2020-II од
14.05.2020. године којим је дефинисано да ће обављање комуналне делатности приградског превоза
путника на територији Општине Србобран вршити „Бечејпревоз“ доо Бечеј. “
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-22/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

48.
На основу члана 20 став 1 тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон),
члана 97. 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, 145/2014,83/2018,
31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) члана 15, став 1. тачка 2) и члана 40, став 1. тачка 1)
Статута општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019, 20/2019 и 6/2022) и члана
147. став 2. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
11/2019), Скупштина Општине Србобран на 21. седници одржаној 30.05.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИСНКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевиснког земљишта („Службени лист Општине
Србобран“, број: 04/2015 и 05/2015 - исправка), мења се члан 8. тако да сада гласи:
“Члан 8.
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка зона
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона

Коефицијент
0,02
0,015
0,010
0,008

Коефицијент за намену (К н):
Намена објекта
Стамбени објекат
Комерцијални објекат
Производни објекат
Економски објекат
Помоћни објекат

Коефицијент
0,8
1,0
0,5
0,15

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског земљишта
приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент
комуналне опремљености је 1.“
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 418-1/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

Општине

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

49.
На основу члан 27. став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016- др Закон, 108/2016 , 113/2017, 95/2018 и 111/2021.др.одлука), члана 99. 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 ,145/2014,83/2018, 31/2019 ,
37/2019-други закон и 9/2020), члана 22. Одлуке о грађевинскм земљишту („Службени лист Општине
Србобран“, број: 11/2010, 4/2013, 4/2015, 6/2019 и 17/2019), Програма отуђења и давања у закуп на
одређено време грађевинског земљишта у јавној својини у општини Србобран ("Службени лист општине
Србобран", број 19/2019 и 6/2021), члана 40. став 1. тачка 21) Статута општине Србобран ("Службени лист
општине Србобран", број 4/2019, 20/2019 и 6/2022) и члана 147. Пословника Скупштине општине Србобран
("Службени лист општине Србобран", број: 11/2019), Скупштина општине Србобран, на 21. седници
одржаној 30.05.2022. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СРБОБРАНУ
(ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ-ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5778 К.О.СРБОБРАН)
I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Даје се сагласност за отуђење катастарскa парцелa број 5778 у К.О.Србобран која је у јавној својини
општине Србобран у 1/1 дела.
Општина Србобран отуђује непокретност - градско грађевинско земљиште по тржишним
условима у поступку прикупљања понуда.
Отуђује се непокретност - градско грађевинско земљиштe из јавне својине и то:
- катастарска парцела број 5778 површине 4 ари 94 м2, ливада 2.класе, уписана у лист непокретности
број 4826 К.О. Србобран, у улици Ратарска, која је у јавној својини општине Србобран у 1/1 дела.
II НАМЕНА ПАРЦЕЛА
Предметна парцела је намењена породичном становању, изградњи породично стамбених објеката,
породично стамбених-пословних и пословно-стамбених објеката, пословних објеката, вишепородично
стамбених објектаи или вишепородично стамбено-пословних објекати,помоћних објеката и економских
објеката у складу са ПЛАНОМ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН ("Службени лист општине
Србобран", бр. 11/2012, 4/2019 и 19/2020).
Минимална цена, тј. почетна цена за отуђење грађевинског земљишта, тржишна вредност према
процени Министарства финансија, Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих
локација Врбас број 240-464-08-00133/2022-0000 од 26.04.2022. године износи 526,46 динара по м2,
односно тржишна вредност износи 260.071,24 динара за целу парцелу.
Парцела се отуђује у виђеном стању и лице коме се земљиште отуђи сноси евентуалне трошкове
на обезбеђењу и заштити инсталација и извршиће припремање парцеле која се отуђује ( уклањање дрвећа
и другог растиња, смећа и шута, насипање и равнање терена...)
III ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Наведени износ минималне цене је почетни за давање понуда.
Лицу коме се земљиште отуђује може да буде утврђена обавеза изградње објекта у року од 3 године
од закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
3. Уколико је утврђена обавеза изградње објекта у року од 3 године, последице евентуалног неизвршења
обавезе наведене у тачки 2. дела III ове Одлуке биће утврђене Уговором.
4. Понуда за учешће на Огласу подноси се у писменој 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
1.
2.
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за отуђење грађевинског земљишта наведеног у делу II ове Одлуке.
Отварање понуда и израда предлога за избор најповољнијег понуђача обавиће „Комисија за
спровођење поступка отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта“ (у даљем тексту:
Комисија) у просторијама зграде Општине Србобран, Трг Слободе бр. 4. соба бр. 1 Одељење за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе
Србобран, а учесници присуствују отварању понуда. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси
Општинско веће општине Србобран на предлог Комисије.
Лице коме се земљиште отуђује је дужан да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од
15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу.
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.
Предност добијања земљишта има онај понуђач који понуди највиши износ за предметну парцелу уз
прихватање осталих услова који су утврђени овом Одлуком и огласом.
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.
Гарантни износ за учешће на огласу износи 2 0% од почетног износа минималне цене,
односно 105,30 дин по м2. 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 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.
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 раскинут уговор, нема право на повраћај
гарантног износа – депозита.
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.
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 и број решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре, 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,
- 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.
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, стамбенокомуналне 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
Број: 464-24/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.
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50.

На основу члана 13. став 1 и 4 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
("Службени гласник Републике Србије", број: 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о
обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног
развоја („Службени гласник РС”, број 24/2015, 111/2015, 110/2016, 16/2018, 87/2019), члана 40. став
1 тачка 4) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број: 4/2019, 20/2019 и
6/2022 ), члана 147. став 2 Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран”, број: 11/2019), Одлуке о буџету Општине Србобран за 2021. годину број: 400-296/2021-I,
на основу претходне сагласности Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде број 320-0003696/2022-09 од 12.04.2022. године
Скупштина Општине Србобран, на 21. седници одржаној
30.05.2022. године, донела је
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

I.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
постојећег стања

И

ТАБЕЛАРНИ

ПРИКАЗ

ПЛАНИРАНИХ

МЕРА

Анализа

Географске и административне карактеристике: Општина Србобран се налази у
Војводини и припада Јужнобачком округу, заузима средишњи део Бачке и простире се на површини
од 284 km². Општину чине три насеља: Србобран, Турија и Надаљ, а седиште и уједно друштвено
политички, образовни, здравствени и културни центар општине је насељено местo Србобран.
Насеље Србобран лежи на 45° и 35´ северне географске ширине и 19° и 47´ источне географске
дужине. Географски положај општине је врло повољан. Овај географски простор дефинише
неколико значајних природних елемената: Бачка лесна тераса, меандри реке Криваје и ушће
Криваје у Велики бачки канал. Према последњем попису становништва од 2011. године у oпштини
Србобран живи 16.317 становника (0,2% укупног броја становника Србије) у 3 насељена места,
односно 57 становника на km², што је ниже од републичког просека који износи 93 становника на
km². Насеље Србобран има статус локалног центра и градског је карактера, док су остала насеља
руралног карактера и имају статус насеља–локалне (месне) заједнице.
Природни услови и животна средина: Oпштина Србобран се налази у области
умерено- континенталне климе са изражена четири годишња доба. Клима је влажно-умерена, са
сувим летом и хладном зимом. Основни климатски показатељи за општину Србобран дати су у
Табели 1. Релативна влажност ваздухa током јула и августа износи 69%, са два ветровна подручјајугоисточним ветром и северозападним ветром који обично у летњим месецима доноси освежење и
падавине. Територија општине је низија, благо нагнута ка југу (од 96 метара до 80 метара
апсолутне висине), на којој је свака стопа земљишта плодна и приступачна за обраду. 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. Општина Србобран обухвата најквалитетније пољопривредно
земљиште (на потезу најплоднијег земљишта – троугао Србобран- Римски Шанчеви-Бечеј) које се
простире на 24.582,129 ha (према подацима Управе за пољопривредно земљиште, из Годишњег
програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта). У педолошком саставу
земљишта преовлађују чернозем и ливадске црнице и једно је од најплоднијих у Европи.
Површинске воде у општини су: речица Криваја, Велики бачки канал, Бељанска бара и друге
мање баре. Све воде се користе за наводњавање, а Велики бачки канал и за водни саобраћај. Од
подземних вода, највећи значај имају термалне воде са повољном температуром. На подручју
општине Србобран, које представља типичан аграрни предео под изузетно јаким антропогеним
утицајем, богат биодиверзитет се јавља само на површинама које нису под експлицитним дејством
човека. Одсуство природно потенцијалне вегетације је омогућило експанзију инвазивних врста, које
су се боље прилагодиле на биоеколошке услове средине. Заштићено подручје природе III
категорије- Парк природе
Простор Бељанске баре представља једно од очуваних влажних подручја, на шта јасно
указује присуство бројних ретких врста флоре и фауне водених, мочварних и влажних салањених
станишта и реликтних станишта низијских тресава. Овде је забележено преко 10
биљних
заједница, велики број врста инсеката, 23 врсте риба, 136 врста птица, значајан број сисара, и
др. Од укупне територије општине (284.3km²), 21,73 ha представља шумско земљиште (око 0.076%
површине општине), што ово подручје чини једним од најмање пошумљених простора на
покрајинском, републичком чак и европском нивоу (стандарди предвиђају минималан степен
пошумљености од око 14%). Мали степен пошумљености територије општине Србобран последица је
бројних антропогених утицаја, али и доминантних природних услова. Општина Србобран је 2019.
године подржана од стране Министарствa заштите животне средине.
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-Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и
жбуња те је извршено пошумљавање на површини од 7,5 хектара у самом Србобрану односно у
девастираној шуми старој преко 200 година, на десној обали Великог бачког канала. Општина
Србобран је и 2020 године подржана од стране Министарствa заштите животне средине - Зеленог
фонда Републике Србије за пошумљавање деградираних површина општине Србобран аутохтоним
врстама дрвећа. Извршено је пошумљавање површине у насељу Надаљ на површини од 7,73 ha.
Пошумљавање je обављено искључиво аутохтоним врстама дрвећа које се на овом подручју од
природе јављају и које су добро адаптиране на локалне условe средине (пољски јасен, храст
лужњак, бела врба, кошараста врба, бела топола и сл.). Општина Србобран је и у 2021 години
извршила пошумљавање у насељу Србобран на површини од 6,00 ha и то аутохтоним врстама
дрвећа које се добро адаптирају на услове средине (пољски јасен, храст лужњак,бела топлола,црна
топола, дивља трешња и сл.).
Табела 1. Основни климатски показатељи за општину Србобран (Пољопривредна
стручна служба ВРБАС ДОО, 2021.)
Општина Србобран

Климатски услови

Клима

Умерено - континентална

Просечна годишња температура

12.3°C

Просечна темп.ваздухa(јануар)

1,7°C

Просечна тем.ваздухa(јул)

24,9°C

Годишња количина падавина

545,9 l

Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Општа демографска ситуација на подручју
општине Србобран је неповољна. Пад укупног броја становника, ниска стопа наталитета и
фертилитета, негативан природни прираштај -6,6‰ (виши од војвођанског просека -4,7‰), као и
висок
индекс старења су карактеристике општинске популације . Према попису из 2011.
године, укупан број домаћинстава на подручју општине Србобран је 5.908. Структура
становништва према типу насеља приказана је у Табели 2. Подаци о старосној структури
становништва према попису из 2011. године показују да је: 3.937 становника (24 %) популација
преко 60 година, деце и омладине до 19 година има 4.357, што чини 24,40% укупне општинске
популације. У погледу полне структуре, од укупног броја пописаног становништва, жене чине 51,7
% , а мушкарци 48,3% (највеће учешће 8,8% имају мушкарци старости између 45-49 година, док
је учешће жена исте старосне категорије 7,5%.) Када је у питању образовна структура
становништва у општини Србобран, према попису из 2011. без школске спреме је евидентирано 414
лица, са средњим образовањем 6.424 лица и са високим образовањем 559 лица. У погледу
компјутерске писмености 42,51% су компјутерски неписмена лица, делимично познавање рада на
рачунару има 15,26% становништва док 42,23% чине лица која су се изјаснила да су компјутерски
писмена. Карактеристика србобранског, као и војвођанског подручја је значајна промена
у демографским структурама руралних простора, што као резултат има "премештање репродукције
становништва" из сеоских у градске средине. Према подацима РЗС из 2020. године, у 2019.
години у општину Србобран се доселило 220 људи, односно из општине и градова Јужнобачке
области 116, а из других области 70. Пресељених људи међу насељима општине је било 34. Из
општине Србобран се одселио 231 грађанин, односно у општине и градовe Јужнобачке области
128, а у друге области 69. Долази се до закључка да је миграциони салдо општине Србобран
негативан и износи -11. Општина
Србобран је мултиетничка заједница у којој равноправно живе и раде представници
различитих националних заједница. Према подацима са Пописа пољопривреде из 2012. године у
општини Србобран има 3027 становника који се баве пољопривредом. У односу на укупан број
становника, удео пољопривредног износи 18,55 % . Регионална анализа продуктивности рада у
пољопривреди општине показује да постоје изузетни пољопривредни ресурси, нарочито у руралном
делу, те се становништво ипак, помало враћа на пољопривредно тле, у жељи да се пољопривредна
производња, као велика база привреде, поново подигне на некадашњи ниво, и у складу са
модернизацијом и увођењем модерних технологија, као нпр. у Европи. Уситњеност поседа (2-5
ha) и сељачких газдинстава је једна од карактеристика целокупне пољопривреде, недостатак
модерне технологије у пољопривреди такође говори о чињеници да иако постоје изузетни природни
ресурси, просечни приноси и даље заостају за европским приносима. У области руралног развоја
планира се управљање заједничком пољопривредном политиком. Мала величина поседа и
неповољна
поседовна
структура
онемогућавају
ефикасно
кориш ћење
савремене
пољопривредне механизације и не мотивишу да се баве искљ учиво пољопривредном
производњом. Подручје општине Србобран има регистрована пољопривредна газдинстава у области
сточарске и ратарске производње, али је и даље присутна карактеристика уситњености
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пољопривредне производње, тј. највећи број пољопривредних газдинстава располаже са свега око
3ha пољопривредне површине.
Табела 2. Структура становништва према типу насеља (РЗС, 2011.)
Категорије

Број становника

% учешћа

Градско становништво

12.009

73,59

Остало становништво

4.308

26,41

Укупно становништво

16.317

100

Диверзификација руралне економије: Према степену привредне развијености, општина
Србобран припада групи недовољно развијених јединица локалне самоуправе, чији степен
развијености
је
у распону 60% - 80% републичког просека. Структура привреде је такође
неповољна, с обзиром на високо учешће пољопривреде у односу на учешће индустрије у поређењу
са Јужнобачким округом или са АП Војводином. Пољопривредни гигант “Елан” (и уз њега везана
прехрамбена индустрија), који је запошљавао највећи број радно способног становништва престао
са радом 2009. године. Последице пропадања "Елана" одразиле су се негативно на целокупну
привреду општине Србобран, и довеле су до високог нивоа незапослености. Привредна друштва и
микро, мала и средња предузећа у приватном власништву у општини нису још увек довољаног
капацитета да у значајнијој мери апсорбују велики број незапослених настао престанком рада
“Елана”. „SCOM“ доо предузеће за производњу, трговину и услуге, које је основано 2003.
године као фирма која се бави трговином пољопривредним производима, семенском робом и
инвестицијама 2013. године преузело је Еланову фабрику за прераду воћа и поврћа, смештајни
капацитети готове робе су 75.000 t, смештајни капацитети хладњаче су 6000 t смрзнуте робе и
управна зграда 1600 m2. У оквиру „SCOM“-а послују три компаније чланице, синергетски повезане у
пословни систем: при чему две послују на подручју општине Србобран и то „BSP“ д.о.о. и „ColdStorage“ д.о.о. „BSP“ (Best Seed Producer) је дорадни центар за производњу и пласирање семенске
робе. Њихова основна делатност је дорада и паковање семена ратарских култура.
„BSP“
запошљава 70 радника, од тога 6 са VII степеном, 13 са IV степеном, 28 са III степеном и 23 са
НСС, као и једну особу са инвалидитетом. „COLD-STORAGE“ д.о.о. је сертификован за услужно
складиштење свежих и смрзнутих прехрамбених производа, капацитета је 6000 t и има 8 комора.
Међутим, имајући у виду да је "Елан" запошљавао преко 1000 запослених, прелазак једног његовог
дела у власништво „SCOM“-а, у овом моменту не може да смањи висок степен незапослености, нити
да одговори потребама општине за развојем прерађивачке индустрије, као надоградње
пољопривредне производње. Актуелно, индустријска производња је у стагнацији, а базира се на
постојећим производним капацитетима. Ипак, долази до постепеног развитка нове индустријске
производње, који се у наредном периоду очекује у већем обиму. У оквиру индустрије
најзаступљенија је прехрамбена, производња гумене галантерије и пластике, метална, хемијска и
текстилна. Анализом просторног размештаја привредних капацитета увиђа се концентрација у
општинском центру, док су у насељеним местима Турија и Надаљ заступљене пољопривреда, а
потом и услужне делатности. Трговина у општини Србобран је релативно добро развијена. С
обзиром на високо учешће пољопривреде у укупној структури привреде, највише се тргује аграрним
производима, и то првенствено ратарским продуктима. Пласман пољопривредних производа
обавља се углавном посредством земљорадничких задруга. Трговину робом широке
потрошње обављају неколико трговинских предузећа која према укупном броју запослених
припадају категорији малих предузећа и самосталне трговинске радње. Грађевинарство у општини
Србобран одвија се путем пословања приватних грађевинских предузећа. Такође, постоји знатан
број регистрованих самосталних фирми које пружају грађевинске услуге. Иако у општини Србобран
постоји богата традиција занатства, број занатских радњи из године у годину опада, а анализа
показује да њихова структура не покрива све потребе становништва. Анализа структуре и обима
угоститељских објекта показује да су највише заступљени угоститељски објекти који пружају услуге
пића. Постоје 2 угоститељска објекта који пружају услуге исхране и смештаја који су разврстани
у сеоско-туристичко домаћинство и налазе се у Турији. Једно од њих је “Hounting house” са
смештајним капацитетима од 14 лежајева, а друго “Салаш Татић” са смештајним капацитетима од 6
лежајева. Такође у Србобрану постоји један угоститељски објекат који пружа само услуге смештаја,
а то је “Olivera city” са смештајним капацитетом од 11 лежаја. Општа оцена је да остварени степен
привредне развијености општине није на задовољавајућем нивоу. Међутим иако је структура
привреде неповољна, с обзиром на високо учешће пољопривреде у односу на индустријску
производњу, уочава се тренд смањења незапослености у претходних 7 година. На основу података
приказаних у Табели 3. видимо да је је у периоду 2013- 2017. било много више грађана Србобрана
пријављених на НСЗ у односу на период 2017- 2020. У односу на 2013. годину број незапослених
лица се смањио за 55.85% што је изузетан резултат. Смањење незапослености у општини Србобран
резултат је отварања нових привредних друштава на територији општине Србобран (нпр. у
последњих пет година у Србобрану су своју производњу отпочели "Техника МБ" и "СД Текстил" са
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око 100 нових радних места), као и ММСП, а осим тога од 2017. године дошло је и до запошљавања
значајног броја незапослених у фирмама "Lear Corporation"и "Aptiv Mobility Services" д.о.о. у Новом
Саду и "Tisza automotive" у Бечеју. Уочава се да је број привредних друштава у претходном периоду
(2013-120: 2014-123; 2015-128; 2016-126; 2017-130; 2018-134; 2019-135; 2020-124; 2021-29)
до 2019. године порастао за 15 предузећа што је повећање од 11.25% у односу на 2013., и
указивало је на присуство позитивног тренда оживљавања привреде, смањење незапослености и
раста запошљавања у општини. Међутим услед проглашења пандемије COVID-19 у 2020. години
број привредних друштва се смањио за чак 11. Највећи број привредних друштава бави се
пољопривредном делатношћу, затим делатношћу трговине на велико и мало, грађевинском
делатношћу и пословима везаним за производњу грађевинског материјала, друмским превозом
терета, производњом прехрамбених производа, а у мањем броју су заступљена предузећа у оквиру
делатности стручне, иновационе и техничке делатности. У осталим привредним делатностима, број
привредника је изузетно низак. Према најновијим подацима добијеним из Агенције за привредне
регистре за 2020. годину, укупан број ММСП регистрованих на територији општине Србобран износи
240 предузетника. Број предузетника у претходном деветогодишњем периоду (2013-493; 2014-501;
2015-494; 2016-503; 2017-512; 2018-510; 2019-548; 2020-572; 2021-240) Укупан број
активних привредних субјеката који послују на територији општине Србобран износи 709, с
тим што је број предузетника знатно већи у односу на број привредних друштава. Број
новооснованих привредних субјеката у посматраном периоду од 2018. до 2021. године износи 269
(привредних друштава: 29 и предузетника: 240) а угашених 209 (привредних друштава: 42 и
предузетника:167). Предузетничка клима у општини је испод нивоа Републике, и даље постоји
потреба за интензивнијим подстицањем самозапошљавања и стварањем повољне климе за развој
предузетништва. Највећи број ММСП регистрован је у делатности која се бави неким видом
грађевинских радова, чак 15,73%, друга по заступљености је трговина на велико и мало, потом
друмски и остали превоз, а потом услуге ресторана, хране и пића. Следи поправка моторних возила,
производња хране, а затим остале делатности из стручне, консултантске, иновационе и техничке
области. У односу на привредна друштва
овде
је присутан значајан број предузетника у
делатности грађевинарства, док је број предузетника у делатности пољопривреда, шумарство и
рибарство, низак из разлога што су скоро сви предузетници који се баве пољопривредом
регистровани као пољопривредна газдинства, а не као предузетници. Дакле може се закључити да
су делатности у којима је присутан највећи број ММСП и привредних друштава у општини Србобран:
трговина на велико и мало, друмски превоз терета, поправка моторних возила, грађевинарство,
услужне делатности, прерађивачка индустрија, пољопривреда, услуге смештаја
и исхране,
консултантске, стручне, иновационе и техничке делатности. Када је у питању рурални туризам и
манифестације пољопривредног и привредно-промотивног карактера издвајају се “Србобранска
бразда” и “Кобасицијада”. Традиционална манифестација „Србобранска бразда“, представља
такмичење у орању стрништа са лаким и тешким тракторима. Месна заједница Србобран је
дугогодишњи организатор исте. „Србобранска бразда се одржава већ двадесет и једну
годину, а глави циљ јој је пропагирање и унапређење пољопривреде. Манифестација је
прерасла оквире србобранске општине и постала такмичење орача Војводине. “Кобасицијада” је
традиционална манифестација која се од 1985. године сваке године одржава у насељеном месту
Турија. “Кобасицијада” је манифестација која је уједно и културно-уметничка, гастрономска и
привредно-промотивна. Једна је од највећих манифестација у Србији коју сваке године посети на
десетине хиљада људи из земље и иностранства како би видели и пробали кобасицу која је ушла
у Гинисову књигу рекорда 2013. године. Главни циљ ове тродневне у свету препознатљиве
манифестације јесте промоција производње локалног производа - туријске кобасице.
Табела 3. Број незапослених лица у општини Србобран од 2013. до 2021. године
(Национална служба за запошљавање - филијала Нови Сад, 2021.)
Година

Број незапослених

2013

3148

2014

2606

2015

2440

2016

2362

2017

1851

2018

1478

2019

1427

2020

1307

2021

1687
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Рурална инфраструктура: Општина Србобран је подједнако удаљена од три државне
границе (75км) са Румунијом, Мађарском и Хрватском. Са привредним центрима у околини (Врбас,
Бечеј, Нови Сад) повезана је саобраћајницама, магистралним и регионалним путевима. Аутопут
- државни пут првог А реда број A1; магистрални путеви– државни пут првог Б реда број 15 и –
државни пут другог А реда број 100, као и регионални путеви –државни пут другог А реда број
115 и –државни пут другог А реда број 102, омогућавају општини Србобран изузетно добру
повезаност са окружењем и суседним државама. Комунална инфраструктура подразумева
водоводну и гасоводну мрежу, електричну мрежу, телекомуникације и услуге одношења отпада.
На подручју Општине Србобран водоводна мрежа има дужину од 183,43 km, а канализациона мрежа
дужину од 3 km. Водоснабдевање и канализација - Градско насеље Србобран за јавно
водоснабдевање становништва и индустрије користи два изворишта: главно извориште “Поповача”
и помоћно извориште “Вашариште”. Индустријска зона се
дакле
снабдева
са водом
са“Поповаче”која је јединствен водоводни систем, а извориште “Вашариште” је помоћно извориште
које се користи у летњем периоду када главно извориште не може да обезбеди довољне количине
воде или у случају акциденталне ситуације (хаварије, загађења воде и сл.). Локација изворишта
“Вашариште” налази се на јужној страни канала Бечеј-Богојево, са западне стране државнoг пута
првог А реда број A1. Као посебан проблем истиче се проблем одвођења отпадних и атмосферских
вода, јер сем делимично у центру Србобрана, канализациона мрежа у општини није изграђена.
Термоенергетска инфраструктура- На простору општине Србобран, гасификована су насељена
места. У функцији су следећи гасоводи: разводни гасовод средњег притиска за насеља Турија и
Надаљ; разводни гaсовод РГ 04-15 Госпођинци–Сомбор; разводни гасовод РГ 02-04 од РГ 04-15 и
ДГ02-02 до ГМРС "Србобран", магистрални гaсовод Госпођинци–СГС Србобран ДГ-02-02; бушотински
гасоводи. Када је у питању електрична мрежа, може се рећи да је електрификацијом покривена
целокупна територија општине Србобран. Снабдевање електричном енергијом потрошача у
општини Србобран, обезбеђено је из два извора. Већи део конзума из трафо станице ТС 220/110/35
kV "Србобран", снаге 20MVA, која се налази на подручју општине, а мали део конзума, у западном
делу општине, из трафостанице ТС 110/20 kV "Врбас1" која се налази на теритотији општине Врбас.
Примарна дистрибуција електричне енергије, готово целој територији административног подручја
општине Србобран, врши се са енергетског трансформатора преносног односа 110/35 kV/kV,
инсталисане снаге 20MVA. Преносну и дистрибутивну мрежу, у циљу квалитетног и сигурног
снабдевања електричном енергијом потрошача, потребно је ревитализовати и обезбедити сигурно
напајање. Електродистрибутивна мрежа ће се развијати према потреби развоја корисника, односно
потрошача у насељима општине уз планско опремање мреже.
Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју локалне
заједнице су на задовољавајућем нивоу, али пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у
циљу обезбеђења земног гаса за све кориснике на предметном подручју и боље експлоатације
земног гаса. Такође, у наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење
обновљивих облика енергије, чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда и
заштиту и очување природне и животне средине. У погледу телекомуникација, на подручју општине
постоје три мобилна оператера: "Телеком", "Теленор" и "Вип", као и "Телеком-Орион", те је
целокупна територија општине обезбеђена фиксном и мобилном телефонијом, поштанским
саобраћајем, приступом интернету и јавним информисањем. Услуге одношења отпада такође су
организоване на подручју општине Србобран и активно се обављају са специјалним комуналним
возилима, те се по предвиђеном редоследу празне канте за отпатке у сва три насељена места, као и
са јавних површина, а истовремено се врши уређивање тргова и одржавање зелених површина.
ЈКП “Градитељ” Србобран обавља послове комуналне делатности, односно услуге на подручју
општине и то: производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода, производњу и испоруку
топлотне енергије, погребне услуге, одржавање хигијене града, изношење и депоновање отпада,
хигијеничарске услуге, пијачне и вашарске услуге, одржавање градског
зеленила,
услуге
аутобуске станице и услуге дистрибуције гаса. У погледу социјално-здравствене инфраструктуре, на
територији општине постоји здравствена установа Дом здравља "Доктор Ђорђе Бастић" са три
објекта у сва три насељена места.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Када се узме у обзир чињеница да површина
ко ришћ ен ог пољопривредног земљишта у Србобрану обухвата 96,7% од укупне територије, што је
податак импозантан чак и за Војводину, могло би се рећи да је Србобран најизразитија
пољопривредна општина у целој Србији са својих 23.937.54 ha (према подацима Управе за
пољопривредно земљиште за 2021 годину) обрадивог пољопривредног земљишта. Преглед
површина пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама из 2021.
године дат је у Табели 4. Осим тога, традиција ратарске и повртарске производње је изузетно дуга и
богата. Од велепоседничке породице Дунђерских, преко ''Елана'' и ''Пионира'', пољопривреда, а
нарочито ратарство, повртарство и производња семенске робе, представљали су дуго окосницу
развоја општине и врхунска достигнућа у овој области у целој регији. У структури пољопривреде,
најзаступљенија је земљорадња - индустријско биље и жита узгајају се на готово 90 одсто укупне
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расположиве обрадиве површине. Према количини производње (приносима) код индустријског
биља доминира соја, а потом шећерна репа и мање површине сунцокрета и уљане репица, док
код житарица најзаступљније културе су кукуруз, пшеница, јечам и остала жита (овас, раж и
махунарке). Повртарством се бави укупно 123 газдинства на површини од око 30 ha, а парадајз,
црни лук, паприка, купус и кељ и карфиол су најчешће повртарске културе. Пољопривредна
механизација (трактори и комбајни) у употреби су и више од десет година. На основу дефинисања
педолошког састава, типске припадности и производне вредности земљишта, као и уз адекватан
план и програм локалног економког развоја и подршке, могуће је у потпуности искористити
пољопривредни потенцијал на овом подручју. Према подацима, којима располажемо, на подручју
општине Србобран изграђено је 3.437 ha система за наводњавање што чини 12,09 % од укупне
површине.
Одржавање система за наводњавање врше власници, односно корисници
пољопривредног земљишта. На подручју политичке општине Србобран налазе се шест подсистема
за одводњавање и то: ББ, Турија-Надаљ, Турија-Надаљ II, Јегричка 2, Криваја 2 и Бељанска бара.
Међутим, исто тако потребно је извршити допројектовање, у смислу одводњавања, дела површина
која су угрожена од подземних вода као нпр.
„Јарош“, „Бели Јарош“, „Антена“ и др. Површина под цевном дренажом је унутар система
за одводњавање и наводњавање.
Табела 4. Преглед површина пољопривредног земљишта у државној својини по
катастарским општинама из 2021. године (Управа за пољопривредно земљиште,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 2021. )
КО

Укупно пољ.земљишта у државној својини (ha)

Планирано за закуп и коришћење (ha)

Србобран

1,409.2983

209,8980

Турија

54,8079

15,8841

Надаљ 1

26,0320

6,1335

Надаљ 2

8,6596

0,0000

Укупно:

1,498.7978

231,9156

Вишегодишњи засади: Агроеколошки услови за производњу воћа на територији општине
Србобран су повољни, с обзиром да је земљиште једно од најплоднијих у Европи. Према Попису
пољопривреде из 2012. године број газдинстава која имају воћњаке и површине под бобичастим
воћем у општини Србобран је 108, односно 67 у Србобрану, 24 у Турији и 17 у Надаљу. Под
воћњацима, плантажним и екстензивним, налази се укупно 65,9 ha пољопривредног земљишта
од чега плантажно воће заузима
46.71 ha, док се екстензивни воћнаци простиру на површини од 19.19 ha. У Табели 5в.
приказано је колике површине заузима и колико стабала има воће које се гаји на територији
општине Србобран (збирно са плантажним воћњем (Табела 5а.) и екстензивним воћњацима (Табела
5б.)). Винограде поседује укупно 8 газдинстава (2,12 ha), а најзаступљеније су сорте вина са
географским пореклом и остале винове сорте.
Табела 5а. Плантажно воће у општини Србобран (РЗС, 2012.)
Воћњак

Површина (ha)

Број стабала

јабуке

7,8

14.995

крушке

4,3

4.543

брескве

0,2

158

кајсије

9,2

5.879

трешње

0,3

124

вишње

0,3

81

шљиве

12,7

12.212

дуње

2,2

1.218

ораси

6,1

1.067

лешници

3,6

1.763
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Табела 5б. Екстензивни воћњаци у општини Србобран (РЗС, 2012.)
Екстензивни воћњак Површина (ha) Број стабала
јабуке

3,1

2786

крушке

1,4

1310

брескве

0,2

258

кајсије

2,9

2719

трешње

0,3

366

вишње

0,8

1125

шљиве

8,6

7556

дуње

0,5

513

ораси

1,1

948

лешници

0,3

283

Табела 5в. Воћњаци збирно у општини Србобран (РЗС, 2012.)
Воћњак
Укупно плантажно воће:
Укупно екстензивни воћњаци:
УКУПНО:

Површина (ha)
46,71
19,19
65,90

Број стабала
42040
17864
59904

Сточни фонд: Када је реч о сточарству, постоје 298 регистрованих пољопривредних
газдинстава који се баве узгојом животиња. Највише су заступљена мала газдинства са величином
стада од 3-9 грла, највише је заступљен тов свиња, говеда, оваца и живине. Бројно стање стоке у
сва три места општине Србобран приказано је у Табели 6. Од укупног броја говеда, говеда у тову је
884, док је музних крава 51. Од укупног броја свиња, свиња у тову има 751. Од живине највише
се узгајају бројлери, подмладак кокоши и петлови, кокошке носиље, затим ћурке, патке, гуске и
морке. Што се тиче расположивости објеката за смештај стоке према Попису пољопривреде из
2012. на територији општине Србобран има 483 објеката за смештај говеда, 2.516 објеката за
смештај свиња, 1039 објеката за смештај кокошака носиља, 480 објеката за смештај остале стоке,
1.419 кошева за кукуруз, 100 амбара, 17 силоса, 5 објеката за силажу и 854 објекта за смештај
пољопривредних машина и опреме.
Табела 6. Бројно стање стоке у сва три места општине Србобран (РЗС, 2012.)

ПЧЕЛЕ укупан
Место/Стока ГОВЕДА СВИЊЕ ОВЦЕ КОЗЕ КОЊИ ЖИВИНА КУНИЋИ број
пчелињих
друштава

Кошнице са Кошнице са
покретним непокретним
саћем
саћем

Србобран

219

1594

765

105

16

11623

29

5

0

5

Турија

799

17189

1780

173

45

84204

100

412

398

14

Надаљ

556

2755

673

45

21

7987

55

338

328

1

УКУПНО:

1574

21538

3218

323

82

103814

184

755

726

20

Механизација, опрема и објекти: Пољопривредна механизација (трактори и комбајни) у
употреби су и више од десет година. Тракторе поседује 834 регистрована пољопривредна
газдинства, а комбајне поседује 129 регистрованих пољопривредних газдинстава. У Табели 7.
приказано је бројно стање пољопривредне механизације. Пољопривредна газдинства на подручју
oпштине осавремењују пољопривредну механизацију новим технологијама, као и објекте за смештај
стоке, складиштење репроматеријала и стајњака, те финалних пољопривредних производа на бази
подршке у пољопривреди, у смислу нових набавки машина (прикључних и погонских) модерних
стаја, као и силоса и подних складишта за житарице и друге пољопривредне производе.
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Табела 7. Бројно стање пољопривредне механизације (РЗС, 2012.)
Механизација

Број

Једноосовински трактор

48

Двоосовински трактор

1288

Комбајн

162

Берач кукуруза

200

Плуг

929

Тањирача

216

Дрљача

425

Сетвоспремач

663

Ротофаза

17

Растурач минералног ђубрива

531

Растурач стајњака

33

Сејалица

557

Прскалица

520

Приколица

1348

Косилица

101

Радна снага: Радна снага у пољопривредним газдинствима најчешће има сезонски карактер
запошљавања, али у новије време добија и стални карактер запошљавања. Према подацима
пописа пољопривреде из 2012. године са званичног сајта завода за статистику, структура
запослених на пољопривредним газдинствима представљена је у Табели 8.
Табела 8. Структура запослених
Србобран (РЗС, 2012.)
Радна снага
на газдинству
- број лица

на

пољопривредним

газдинствима

у

општини

Број
газдинстава

Број
породичних
газдинстава

Породична
газдинства укупан бр.
носилаца

Породична
газинства стално
запослени

Правна лица и
предузетницибр.правних
лица

Правна лица и
предузетници укупан бр.
запослених

Општина
Србобран

1941

1915

3027

26

26

511

Надаљ

325

322

524

6

3

32

Србобран

1195

1177

1902

14

18

397

Турија

421

416

601

6

5

82

Структура пољопривредних газдинстава: Укупан број пољопривредних газдинстава
према Попису пољопривреде из 2012. године износио је 1941. Тренутно број уписаних
пољопривредних газдинстава је 1.1490 од чега активних 1.360 према подацима Управе за аграрна
плаћања из 2021. године. С обзиром да је укупан број домаћинстава на територији општине
Србобран 5.908, удео активних пољопривредних газдинстава износи 23,31%. Према подацима
Управе за аграрна плаћања, у 2019. години структура пољопривредних газдинстава према биљној
култури која се узгаја представљена је у Табели 9a. Број пољопривредних газдинстава према групи
животиња која се узгајају у 2021. години представљен је у Табели 9б.
Табела 9а. Структура пољопривредних газдинстава према биљној култури која се
узгаја у 2019. години (Управа за аграрна плаћања, 2019.)
Пољопривредна култура која се узгаја на
газдинству
Житарице

Број газдинстава која се баве
конвенционалном производњом

Број газдинстава која
се баве органском
производњом

923

1
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Индустријско биље

1038

1

Крмно биље

82

0

Ароматично и лековито биље

6

0

Поврће

149

0

Воће и грожђе

95

0

Садни материјал и хортикултура

23

0

Необрађено земљиште

5

0

Табела 9б. Број пољопривредних газдинстава према групи животиња које се узгајају
у 2021. години (Управа за аграрна плаћања, 2021.)
Група животиња

Конвенционална
производња (шифра)

Органска
производња
(шифра)

Бр.газдинстава која
се баве органском
производњом

21.1.

Бр.
газдинстава
који
се
баве
конвенционалном
производњом
137

Говеда
Овце и козе

22.1

0

21.2.

77

22.2

0

Свиње

21.3.

94

22.3

0

Коњи, магарци, муле и 21.4
мазге

10

22.4

0

Живина и птице

21.5

16

22.5

0

Пчелиња
друштва кошнице
Рибе

21.6

41

22.6

0

21.7

0

22.7

0

Остале животиње

21.8

1

22.8

0

Производња пољопривредних производа: Пољопривредна сетвена производња на
подручју oпштине може се посматрати кроз остварене просечне приносе у 2020. години на подручју
oпштине. Тако просечни остварени принос најважнијих сетвених ратарских култура у 2020. години
(према подацима Пољопривредне стручне службе за подручје општине Србобран) износи: за
пшеницу 6,5 t/ha; за кукуруз 9,5 t/ha; за соју 2,8 t/ha; за сунцокрет 3,3 t/ha;за шећерну репу 50
t/ha, за уљану репицу 3,5 t/ha. У Табели
10. приказане су засноване површине најзаступљенијих биљних врста. Према подацима
Републичког завода за статистику из септембра 2021. о просечним годишњим приносима по хектару
за регион Војводине закључује се да је производња пшенице, кукуруза и сунцокрета на подручју
општине Србобран била изнад просека, а шећерне репе и соје ове године није на нивоу просека.
Табела 10. Засноване површине у 2021. на
(Пољопривредна стручна служба ВРБАС ДОО, 2021.)

територији

општине

Редни број

Биљна врста

Површина (ha)

1

Озима пшеница

7.200

2

Раж

30

3

Озими јечам

650

4

Овас

30

5

Уљана репица

50

6

Јара пшеница

0

7

Јари јечам

50

8

Кромпир

100

9

Дуван

5

10

Кукуруз

8950

11

Шећерна репа

800

12

Сунцокрет

820

13

Соја

4775

Србобран
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14

Луцерка

50

15

Крмно биље

20

16

Поврће

269

17

УКУПНО:

23.749

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:На подручју општине у
2021. години било је 4 регистрованих задружних организација и 8 привредних друштава са
шифром делатности 0111. У 2021. смањио се број привредних друштва за једно. Девет
регистрованих задружних организација које активно функционишу су: Земљорадничка задруга
Туринац Турија, Општа земљорадничка задруга Србобран, Општа земљорадничка задруга Златно
зрно Србобран ,Општа земљорадничка задруга ЧАБА И ИШТВАН Србобран, Општа земљорадничка
задруга ДУКАТАР Србобран, Општа земљорадничка задруга Надаљ, Земљорадничка задруга
Дебељачки Надаљ, Општа земљорадничка задруга Турија, Општа, Општа земљорадничка
задруга Тера Нова Турија. Осам привредних друштава са 0111 шифром делатности су: Агромаус
ДОО Надаљ, Туринка ДОО за пољопривреду трговину и услуге Турија, Туринка Млака ДОО за
пољопривреду, трговину и услуге Турија, Агросимса ДОО за производњу промет и услуге у
пољопривреди Србобран, Пионир АД Србобран, Demax за производњу, пружање услуга и промет
роба, еxпорт импорт ДОО, DOOR-Real Solution ДОО Србобран, Дебељачки аграр ДОО Србобран.
Задатак ангажовања задруга је унапређење пољопривредне производње. На подручју општине
такође постоје и удружења пољопривредника, а то су: Удружење "Бачки воћари и
виноградари", "Удружење пољопривредника Србобран-Сентомаш" ,”Србобранска Тракторијада”,
Општинско удружење сточара "Србобран" која такође доприносе бољој организованости
пољопривредне производње у сектору пољопривреде.
Трансфер знања и информација: На подручју општине Србобран информисаност и знање
за добро функционисање система у пољопривреди преноси се најчешће путем разних обука
организованих од стране стручног кадра. Општина доприноси веома доброј информисаности
крајњих корисника, најчешће путем јавног информисања о актуелностима у пољопривреди.
Канцеларија за локални економски развој општине Србобран (у даљем тексту КЛЕР) путем месечног
билтена обавештава пољопривреднике о свим отвореним конкурсима и актуелним подстицајима у
пољопривреди, али и технички помаже носиоцима пољопривредних газдинстава да крену у
поступак аплицирања за бесповратна или кредитна средства која им могу бити додељена из
републичког, покрајинског или општинског буџета, као и из ИПАРД фонда. КЛЕР заинтересоване
пољопривреднике обавештава о актуелностима у пољопривреди и путем СМС сервиса. Још један
начин информисања пољопривредника је и путем званичног сајта КЛЕР-а и профила на друштвеним
мрежама. Такође општина Србобран у сарадњи са регионалним развојним агенцијама,
пољопривредном стручном службом, институцијама, развојним фондовима и другим стручним
сарадницима повремено организује трибине на теме које интересују пољопривреднике, а све у циљу
усвајања нових знања и јачања капацитета пољопривредних газдинстава.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%) (нпр.
30%,
50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе
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100

0,00

0,00

1.000.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера
руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих
обавеза)
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку

Вредност у
РСД
1.000.000,00

0,00
1.000.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

0,00

Планирана средства за посебне подстицаје

0,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Циљ овe мера је развој и
унапређење пољопривредне производње и руралног развоја на територији општине Србобран, кроз
подстицаје за развој пољопривреде, односно за примарну пољопривредну производњу. Такође,
сврхa ових мера је и унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој
пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва кроз повећану конкурентност
малих пољопривредних произвођача, мотивисање руралног становништва да активно учествује у
друштвеном животу, развоју заједнице, побољшању животних услова, као и социјална димензија.
Реализација Програма, односно дефинисане мере, допринеће: - повећању продуктивности
газдинства - смањењу производних трошкова - побољшању конкурентности породичних
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пољопривредних газдинстава. Потенцијални корисници мера подршке су физичка лица са
територије општине: носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са активним статусом.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја: По усвајању Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. на територији
општине Србобран од стране Скупштине општине Србобран, Програм се објављује на званичном
општинском сајту. Информисање потенцијалних корисника о мерама Програма врши се, такође,
путем локалних медија, штампањем брошура, плаката. Информисање потенцијалних корисника
врши се и непосредним контактом у просторијама Општинске управе (у даљем тексту: Општинска
управа).
Мониторинг и евалуација: Општинска управа обавља послове на изради предлога
Програма и реализације мера након усвајања од стране Скупштине Општине. Током периода
реализације Програма, мониторинг и евалуацију врши Општинска управа.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка
Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развој (Сл.
гласник РС бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере
кредитне подршке. Кредитна подршка ће се реализовати кроз меру Остали облици кредитне
подршке за пољопривредне кредите. Предложена мера ће обезбеђењем повољнијих
кредитних услова пољопривредним произвођачима, допринети бржем развоју и унапређењу
пољопривредне производње и руралног развоја на територији Општине, кроз унапређење услова на
тржишту кредита које одобравају банке корисницима кредита намењених подстицају развоја
пољопривреде, односно за примарну пољопривредну производњу - набавку обртних средстава.
Такође, сврха ових мера је и унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој
пољопривредних газдинстава кроз повећану конкурентност малих пољопривредних произвођача.
Ова мера је у складу и са националном и са локалном аграрном политиком, односно Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године (у даљем тексту:
Стратегија). Кредитна подршка путем суфинансирања Накнаде за обраду кредитног захтева (У
даљем тексту накнада) за пољопривредне кредите представља меру којом се пољопривредним
газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се
стварају повољни економски услови за обезбеђење неопходних инпута за постојећу производњу.
Циљеви мере: Позитиван утицај намењен подстицају пољопривреде и руралног развоја, и то
примарне пољопривредне производње, повећања конкурентности малих пољопривредних
произвођача, стабилизације дохотка и прилагођавања тржишним условима.
Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Како нови
Национални програми још нису донесени, мера је у складу са претходним, тренутно важећим,
Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2020.године („Службени гласник РС”,
број 120/17 од 30. децембра 2017. године) и Националним програмом руралног развоја од 2018. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 60/2018).
Крајњи корисници: Корисници подстицајних средстава могу бити физичка лица са
пребивалиштем на територији општине која имају регистровано пољопривредно газдинство уписано
у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом на територији општине Србобран.
Економска одрживост: Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана или
пројекта подносилац захтева ће достављати банкама са којима Општина склопи Споразум о
кредитирању пољопривредне производње. Општина дефинише намену коришћења кредитних
линија и даје сагласност на намену кредита.
Општи критеријуми за кориснике: Потребно је да корисник буде власник пољопривредног
газдинства са активним статусом које је регистровано на територији општине Србобран.
Специфични критеријуми: Потребно је да корисник програма има пребивалиште на територији
општине Србобран.
Листа инвестиција у оквиру мере:
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Шифра инвестиције

Назив инвестиције

100.2.2

Остали облици кредитне подршке

Критеријуми селекције:
Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за суфинансирање накнаде за обраду кредитног
захтева за пољопривредне кредите је 100% од укупне накнаде код краткорочних
бескаматних кредита са роком отплате до 12 месеци (субвенције на име суфинансирања
накнаде за обраду кредитног захтева за бескаматне пољопривредне кредите- за набавку
обртних средстава) преко комерцијалних банака. Максимална вредност кредита која ће се
одобравати кориснику, а за који ће општина суфинансирати накнаду за обраду кредитног
захтева, биће прописана Јавним позивом за пољопривредна газдинства.
Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1
2

Број корисника кредитних линија са суфинасираном
Накнадом
Укупан износ ангажованих средстава

Административна процедура: У циљу реализације утврђених осталих мера кредитне подршке Субвенције на име суфинансирања накнаде за обраду кредитног захтева за кредитирање
пољопривредне производње - набавку обртних средстава, Општинска управа ће објавити јавни
позив банкама, за пословну сарадњу на спровођењу наведене мере. Јавни позив биће објављен на
званичној интернет страници општине, www.srbobran.rs, и њиме ће бити утврђени услови и начин
коришћења подстицајних средстава, као и рок до којег банке треба да поднесу пријаву о
прихватању сарадње на реализацији наведене мере подршке. По добијању пријаве о прихватању
услова из Програма подршке, Општинска управа ће са банкама закључити споразум о међусобним
правима и обавезама у реализацији мере подршке - Остале мере кредитне подршке за кредитирање
пољопривредне производње - набавку обртних средстава (у даљем тексту: Споразум). Након
закључења Споразума са банкама, Општинска управа ће објавити јавни позив пољопривредним
газдинствима са територије Општине за доделу подстицајних средстава на званичној интернет
страници општине, www.srbobran.rs. Овим позивом ће бити утврђени услови и поступак
остваривања права на доделу подстицајних средстава. Физичка лица носиоци пољопривредних
газдинстава ће по објављивању Јавног позива подносити захтев банкама које су прихватиле услове
из овог Програма, односно са којима је закључен Споразум. Након пријема и обраде појединачних
захтева од стране банака и пошто банке утврде да подносилац захтева испуњава све услове за
добијање кредита у утврђеном износу Општинска управа ће проверити испуњеност услова
предвиђених овом мером и Банкама доставити Сагласност о испуњености услова за субвенцију
накнаде за обраду кредитног захтева(у даљем тексту Сагласност). По добијању Сагласности банка
ће са подносиоцем захтева закључити Уговор о кредиту. Средства предвиђена овом подстицајном
мером одобраваће се према редоследу достављања захтева од стране банака за исплату
обавезујућег дела Накнаде за одобрене кредите по склопљеним уговорима, до утрошка средстава
обезбеђених за ову намену. Захтев за исплату дела накнаде за обраду кредитног захтева у висини
100% за одобрене бескаматне кредите, а у складу са потписаним Споразумом, банке су у обавези да
доставе Општинској управи у року од 10 дана од дана закључења уговора о кредиту, са свом
потребном документацијом (Уговор о кредиту, изјаву подносиоца захтева о наменском утрошку
средстава, план отплате кредита и обрачун Накнаде који се односи на обавезу Општинске управе).
Општинска управа ће средства за субвенције на име суфинансирања накнаде за обраду кредитног
захтева на кредите, по одобреним захтевима, пребацивати на рачун банака у року од 30 дана од
дана достављања захтева за пренос средстава, са потребном документацијом. Сав ризик одобрења
и наплате кредита од регистрованих пољопривредних газдинстава сносе банке. Дакле, избор
пословне банке са најповољнијим условима кредитирања извршиће се путем јавног позива, као и
избор индивидуалног пољопривредног газдинства. Програм подршке спроводи Општинска управа.
Корисници подстицајних средстава су у обавези да наменски користе кредит одобрен од стране
банака. Контролу наменског коришћења средстава вршиће банка са којом Општинска управа
Србобран склопи Уговор. Уколико банка у складу са Уговором утврди да кредит није наменски
искоришћен или је делимично наменски искоришћен, кредит се проглашава доспелим тако што се
целокупна главница и припадајућа редовна и законска затезна камата за цео период коришћења
кредита наплаћује од корисника кредита, укључујући и цео износ субвенције на име накнаде за
обраду кредитног захтева на кредите од стране Општине, односно Општинске управе, са
обрачунатом законском затезном каматом. После наплате укупног дуга од корисника, банке преносе
на рачун буџета Општине укупан износ накнаде који је суфинансиран заједно са законском
затезном каматом.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор
податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Регион Војводине

рзс*

Област

Јужнобачка област

рзс*

Град или општина

општина

рзс*

Површина

284 км2

рзс*

Број насеља

3

рзс*

Број катастарских општина

4

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП)

/

Демографски показатељи
Број становника

16317

рзс**

Број домаћинстава

5908

Густина насељености (број становника/површина,
km2)

57 ст/км2

Промена броја становника 2011:2002
(2011/2002*100
- 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС

-8,38 %

рзс**

-8,38 %

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

15,36 %

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

16,42 %

рзс**

Просечна старост

41 година

рзс*

Индекс старења

111.2

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним
основним образовањем (%)

3 % (без школске спреме), 14,3 % (са
непотпуним основним образовањем

рзс*

Основно образовање (%)

29,1 %

рзс*

Средње образовање (%)

46,8 %

рзс*

Више и високо образовање (%)

2,8 % (више образовање), 4%
(високо обраѕовање)

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном
броју становника (%)

18,55 %

рзс*

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски,
планински)

Равничарски

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта
и бонитетна класа

Чернозем и ливадска црница, класа ( I-II)

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Умерено-континетална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

520,6 mm

Интерни

Средња годишња температура (оС)

12,3

Интерни
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Површинске воде: речица Криваја, Велики
бачки канал, Бељанска бара и друге мање
баре. Подземне воде, термалне подземне
воде

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Интерни

Површина под шумом (hа)

21,73 ha (интерни)

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС
(%)

/

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

6,00 ha % (интерни)

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

/

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

1941

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава (РПГ):

1.490 ( од чега активних 1.360)

- породична пољопривредна газдинства (%)

98,8 % (1.463) -активна

- правна лица и предузетници (%)

1,45 % (20)- активна

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

27.476 ha

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

96.7 %

Оранице и баште: 98.22 % (26.986 ha),
Окућница: 0,17 % (47ha), Виногради:
0,008%
(2 ha), Воћнаци: 0.24 % (66 ha), Ливаде и
пашњаци: 1.36 % (374 ha), Расадници:
0.003% (1 ha)
Жита: 41.02 % (11.270 ha), Индустријско
Жита, индустријско биље, поврће, крмно
биље: 41.02 % (12.669 ha), Крмно биље:
биље, остало(19) (ha, %)
0,49
% (137 ha), Поврће: 0.11 % (29 ha) Остали
усеви: 10.49 % (2883 ha)
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 14.16 ha
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %)

рзс***
Управа
за
трезор

рзс***

рзс***

рзс***

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта
комасацијом (ha)

24.582.129

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом
удруживања (ha)

Немамо податак

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која
наводњавају КПЗ

66

Одводњавана површина КПЗ (ha)

208

Наводњавана површина КПЗ (ha)

1780

рзс***
Интерни
рзс***

Површина пољопривредног земљишта у
државној својини на територији АП(20) (ha)

1.498,7978 ha

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у
државној својини која се даје у закуп (ha):

409,0893 ha

Интерни

- физичка лица (%)

51,17 %

Интерни

- правна лица (%)

48,83 %

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице
пчела (број)

Говеда: 1.574, Свиње: 21.538, Овце: 3.218,
Коза: 323, Живина: 103.814, Кошнице
пчела:
746:

рзс***
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Једноосовински трактори: 48, Двоосовински
трактори: 1.288 Комбајни: 162 Берачи
кукуруза: 200, Плугови: 929 Тањираче:216,
Дрљаче: 425, Сетвоспремачи: 663,
Ротофазе:
17, Растурачи минералног ђубрива: 531,
Растурачи стајњака: 33, Сејалице:557,
Прскалице: 520, Приколице:1.348,
Косилице: 101:
Објекти за смештај говеда: 483, Објекти за
смештај свиња: 2.516, Објекти за смештај
кокошака носиља: 1039, Објекти за
смештај остале стоке: 480, Кошеви за
кукуруз: 1.419, Амбари: 100, Силоси: 17,
Објекти за силажу: 5, Објекти за смештај
пољопривредних машина и опреме: 854

Пољопривредни објекти (број)

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

Хладњаче: 2, Сушаре: 3, Стакленици: 6,
Пластеници: 92
Минерална ђубрива: 1.109 ПГ (23.751ha),
Чврсти стајњак: 424 ПГ (1.373ha), Течни
стајњак и осока: 14 ПГ (138 ha), Средства
за заштиту биља: 1215 ПГ (25.028 ha)

Употреба минералног ђубрива, стајњака и
средстава за заштиту биља (ha, број ПГ)
Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству:

3.538

(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ha)

Број носилаца газдинства на РПГ: 3.027 (≈
85.5 %); Број носилаца газдинства код
правних лица/предузетника РПГ: 511 (≈14.5
≈14.5
%)

Годишње радне јединице (број)

1728

Земљорадничке задруге и
удружења пољопривредника (број)

Земљорадничке задруге: 9;
Удружења пољопривредника: 4

рзс***

рзс***

рзс***

рзс***

рзс***

рзс***

рзс***
Интерни

Производња пољопривредних
производа(количина):
Кукуруз: ≈ 76.830 t; Пшеница: ≈
35.496 t; Соја: ≈ 11.144 t; Сунцокрет:
≈ 3.840 t; Шећерна репа: ≈ 52.500 t

- биљна производња (t)
- сточарска производња (t, lit, ком.)

/

рзс***
Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)

135,914

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

Поште: 3; Број телефонских
претплатника: 6959;

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 5602

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону
мрежу (број)

365 (ЈКП

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
.m3)

614.000 m3

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

0 - Не постоји постројење за
пречишћавање отпадне воде

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном
енергијом (број)

ТС 220/110/35 kV

Интерни
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Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)

Основне школе: 4; средње школе: 1;
Објекти предшколске установе: 9

рзс*

Број становника на једног лекара

1113 становника

рзс*

Број корисника социјалне заштите

2413

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства
и водопривреде (број)

427; Регистровани индивидуални
пољопривредници:418

рзс*
рзс***

Газдинства која обављају друге
профитабилне активности(30) (број)

161

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста
на територији АП/ЈЛС (број)

/

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) /
Пољопривредна газдинства укључена у
саветодавни систем (број)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 320-5/2022-I
Дана: 30.05.2022. године

Интерни

/

ПССС

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

51.

На основу члана 40. став 1 тачка 65) Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“
број: 4/2019, 20/2019 и 6/2022) и члана 147. став 2 Пословника Скупштине општине Србобран („Службени
лист општине Србобран“, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран на 21. седници одржаној
30.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Центра за социјални рад општине Србобран са финансијским извештајем за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран са финансијским
извештајем за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад општине Србобран на
седници одржаној дана 30.03.2022. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 551-6/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

52.
На основу члана 32. став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 18. став 1
Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број: 42/91 и 71/94, 79/2005-др.закон,
81/2005-испр.др.закон, 83/2005- испр.др.закон и 83/2014-др.закон) и члана 40. став 1 тачка 13) Статута
Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022) Скупштина
Општине Србобран на 21. седници, одржаној 30.5.2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБОБРАН
I
АНДРЕА ПИНТЕР из Србобрана, РАЗРЕШАВА СЕ дужности вршиоца дужности директора Народне
библиотеке Србобран, са 31.05.2022. године, због истека времена на које је именована.
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II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-17/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

53.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 37. Закона о
култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021),
члана 18. став 1 Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број: 42/91 и 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005- испр.др.закон и 83/2014-др.закон) и члана 40. став 1
тачка 13) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 4/2019, 20/2019 и 6/2022)
Скупштина Општине Србобран на 21. седници, одржаној 30.5.2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБОБРАН
I
АНДРЕА ПИНТЕР из Србобрана, ИМЕНУЈЕ СЕ за вришиоца дужности директора Народне
библиотеке Србобран, са 01.06.2022. године, до окончања поступка за именовање директора по
спроведеном конкурсу, а најдуже годину дана.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у «Службеном листу Општине
Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-18/2022-I
Дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

54.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 67. Статута
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ бр. 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 2. и 38.
Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“ бр. 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр.2/2009, 11/2017 и
26/2017) Општинско веће на 44. седници одржаној 29.04.2022. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРОСТОРИЈА НА КОРИШЋЕЊЕ
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НАДАЉ
I
Ставља се ван снаге Одлука о давању просторија на коришћење Месној заједници Надаљ, број 4686/2016-I од 24.11.2016. године („Службени лист општине Србобран’’, број 19/2016), којом се даје на
коришћење, без накнаде, Месној заједници Надаљ, пословне просторије у Надаљу, у улици др Лазара
Ракића број 33, саграђене на парцели број 746/2 К.О. Надаљ I и то просторије површине 22,33 м2,
просторије површине 25,31 м2, просторије површине 31,09 м2, просторије површине 18,70 м2 и просторије
површине 6,46 м2.
II
Овo Решење се доноси због неусаглашености са другим важећим актима на територији општине
Србобран, тј. јер је донето Решење о уклањању објекта Месне заједнице Надаљ, улица др Лазара Ракића
број 33, број 351-65/2017-IV-01 од 18.10.2017. године, те је исти уклоњен.
III
Овo Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном листу
општине Србобран“.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења о стављању ван снаге Одлуке о давању просторија на
коришћење Месној заједници Надаљ, садржан је у члану 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и
153/2020), којим је прописано да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице
локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе
одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.
Чланом 28. став 2. наведеног Закона прописано је да се орган надлежан за одлучивање и
предлагање аката о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе утврђује се прописом аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе.
Чланом 1. Одлуке о одређивању органа општине Србобран надлежних за одлучивање и предлагање
аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Србобран („Службени лист општине
Србобран’’, број 8/2015), прописано је да се овом Одлуком уређује надлежност органа Општине Србобран
за одлучивање о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Србобран, покретање
поступка прибављања и располагања стварима у јавној својини, припремање аката у вези са прибављањем
и располагањем и друга питања у складу са одредбама закона којим се уређује јавна својина.
Доношењем Решења о уклањању објекта Месне заједнице Надаљ, улица др Лазара Ракића број 33,
број 351-65/2017-IV-01 од 18.10.2017. године, објекат је уклоњен, те је тиме дошло је неусаглашености са
другим важећим актима на територији општине Србобран, тачније са Одлуком о давању просторија на
коришћење Месној заједници Надаљ, број 46-86/2016-I од 24.11.2016. године („Службени лист општине
Србобран’’, број 19/2016).
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-31-4/2022-III
Дана: 29.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.

55.
На основу члана 69. став 2. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 ,149/2020 и 118/2021), члана
67. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана
2 и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист општине Србобран“ број 10/2008 и 10/2017), члана 66.
став 1. Пословника Општинског већа општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,број 2/2009,
11/2017 и 26/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2022. годину (»Службени лист
општине Србобран број 33/2021), Општинско Веће општине Србобран, на седници одржаној 05.05.2022.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ E
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

2.

3.
4.

Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за 2022. годину (»Службени лист
општине Србобран», број 33/2021) раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из
буџета, позиција 68, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,
економска
класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
2.292.000,00 динара(Словима: двамилионадвестотинедеведесетдвехиљадединара и 00/100) за
„Извођење радова на измештању гасовода у улици Светозара Милетића у Турији“.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5
– Општинска Управа,
функционална класификација 630 – комуналне делатности, позиција 92/10, програмска класификација
1102, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама за „Извођење радова на измештању гасовода у улици Светозара Милетића у Турији“.
О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије и Одељење за
урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».

ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-74/2022-III
Дана: 05.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.
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56.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број:
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 67.
став 1 тачка 24. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 4/2019, 20/2019 и
6/2022), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу Србобран („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 45. седници одржаној 23.05.2022.
године, донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ СТАНОВА, СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
СРБОБРАН НА КОРИШЋЕЊЕ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Центру за социјални рад општине Србобран, овом Одлуком, дају се на коришћење без накнаде,
следећи станови, стамбене зграде и други објекти у јавној својини Општине Србобран:
1. у Србобрану, у ул. Зетска бр. 10, породична стамбена зграда површине 92 m2, саграђена на
парцели бр. 588 К.О. Србобран,
2. у Србобрану, у ул. Светозара Милетића бр. 40, породична стамбена зграда површине 61m 2,
саграђена на парцели бр. 418 К.О. Србобран,
3. у Србобрану, у ул. Пап Павла бр.25, породична стамбена зграда површине 74m 2, саграђена на
парцели бр. 4092К.О. Србобран,
4. у Србобрану, у ул. Тодор Јованов бр.4, породична стамбена зграда површине 162 m 2, саграђена на
парцели бр. 5393К.О. Србобран,
5. у Србобрану, у ул. Дожа Ђерђа бр. 24, породична стамбена зграда површине 174 m2,породична
стамбена зграда површине 74 m2 и помоћна зграда површине 14 m2,, саграђене на парцели бр. 3271 К.О.
Србобран,
6. у Надаљу, у ул. Браће Мажић бр.7, породична стамбена зграда површине 102m2,саграђена на
парцели бр.497 К.О Надаљ 1,
7. у Србобрану, у улици Петра Драпшина бр. 68, породична стамбена зграда површине 68 m 2 и
помоћна зграда површине 23 m2, саграђена на кат. парцели бр. 2481 КО Србобран,
8. у Србобрану, у улици Милоша Црњанског бр. 2, улаз број 3, стан број 11, површинe 27m2, зграда
саграђена на катастарској парцели 5059 К.О. Србобран.
Члан 2.
Центaр за социјални рад општине Србобран користиће породичне стамбене зграде, станове и објекте
из члана 1. ове Одлуке за потребе свог рада.
Стамбена зграда површине 68 м2 и помоћна зграда површине 23 м2, саграђене на кат. парцели бр
2481 КО Србобран, у улици Петра Драпшина бр. 68, дају се на коришћење Центру за социјални рад до
момента док се не стекну услови за отуђење исте.
Члан 3.
Центaр за социјални рад општине Србобран Србобран је одговоран за текуће одржавање, поправке и
функционално коришћење истих, а према намени просторија и објеката у којима се предметне просторије
налазе.
Центaр за социјални рад општине Србобранје дужaн да доставља Општинском већу Србобран извештај
о стању горе наведених породичних стамбених зграда и станова једном годишње, најкасније до 31.12. за
текућу годину.
Орган општине Србобран задужен за реализацију инвестиција ће мимо извештаја из претходног става
једном годишње вршити контролу стања станова и стамбених зграда у јавној својини општине Србобран
датим на коришћење Центру за социјални радопштине Србобран.
У случају већих поправки које превазилазе текуће одржавање, Центaр за социјални рад општине
Србобран је дужан да тражи сагласност Општинског већа Србобран и да доставља извештај како би се
обезбедила средства у буџету.
Члан 4.
Центaр за социјални рад општине Србобран нема права располагања, отуђења, заснивања хипотеке и
другог терета на непокретностима из члана 1. ове Одлуке.
Давање у закуп на период дужи од 30 дана, уколико постоје расположиве породичне стамбене зграде,
односно станови, врши се у складу са важећим прописима којима се регулише поступак прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини.
Давање у закуп или на коришћење станова на одређено време врши се у складу са актом који доноси
Центар за социјални рад уз сагласност Општинског већа Србобран.
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Члан 5.
Станови за социјално становање који се дају у закуп, не могу се откупљивати, нити давати у трајно
власништво. Корисници станова за социјално становање не могу давати у подзакуп или отуђивати стан за
социјално становање на који су стекли право у складу са овом Одлуком. Корисници станова за социјално
становање имају обавезу да измирују рачуне за комуналије и утрошену електричну енергију.
Члан 6.
Центaр за социјални рад општине Србобран користиће објекте из члана 1. ове Одлуке до доношења
Одлуке Скупштине општине Србобран о престанку права коришћења предметних објеката.
Члан 7.
Ова Одлука није основ за упис код надлежне службе РГЗ - Службе за катастар непокретности
Србобран.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о давању станова и стамбених зграда у
јавној својини општине Србобран на коришћење Центру за социјални рад општине Србобран (“Службени
лист општине Србобран’’, број 19/2016,17/2018, 13/2019, 15/2019, 6/2021 и 20/2021).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-38-12/2022-III
Дана: 23.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.

57.
На основу члана 69. став 2. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 ,149/2020 и 118/2021), члана
67. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана
2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист општине Србобран“ број 10/2008 и 10/2017), члана 66.
став 1. Пословника Општинског већа општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,број 2/2009,
11/2017 и 26/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2022. годину (»Службени лист
општине Србобран број 33/2021), Општинско Веће општине Србобран, на 45. седници одржаној 23.05.2022.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

2.

3.
4.

Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за 2022. годину (»Службени лист
општине Србобран», број 33/2021) раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из
буџета, позиција 68, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,
економска
класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу
од 300.000,00 динара (Словима: тристотинехиљададинара и 00/100) за „Новчана помоћ Кишутцаи
Роберту због штете настале у пожару на Шлајзу “.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска Управа,
функционална класификација 070 – социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту, позиција 77-10, програмска класификација 0 902, економска класификација 472 –
накнаде за социјалну заштиту из буџета - за „Новчана помоћ Кишутцаи Роберту због штете настале у
пожару на Шлајзу“.
О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе
Србобран.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-83/2022-III
Дана: 23.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.
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САДРЖАЈ
Одлука о трећим изменама Одлуке о стипендијама ученика и студената за остварене
резултате из области науке, уметности и спорта
Одлука о измени Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана управљања
отпадом на територији општине Србобран
Одлука о образовању Савета за здравље општине Србобран
Одлука о измени Одлуке о општинским административним таксама
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који имају право на
коришћење субвенционисане комуналне услуге приградског превоза
Одлука о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у Србобрану
(парцела број 5778 К.О. Србобран)
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
2022. годину на територији општине Србобран
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општине
Србобран са финансијским извештајем за 2021. годину.
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Народне библиотеке Србобран
Решење о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке Србобран
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о стављању ван снаге Одлуке о давању просторија на коришћење Месној заједници
Надаљ
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Одлука о давању станова, стамбених зграда и других објеката у јавној својини општине
Србобран на коришћење Центру за социјални рад општине Србобран
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

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: Татјана Симин
www.srbobran.rs
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