
Општина Србобран - Привреда

Структуру привреде општине Србобран чине пољопривреда – производња и прерада
пољопривредних производа.

Природни чиниоци – најплодније земљиште, клима и обиље водотокова има опредељујући
значај за развој пољопривреде као примерне делатности у општини.

Највеће природно богатство општине Србобран је изузетно квалитетно пољопривредно
земљиште. То земљиште по педолошком саставу чине церноземи и ливадске црнице на
лесној подлози.

Површинске воде се углавном користе за наводњавање пољопривредног земљишта, а
Велики бачки канал и за саобраћај. У површинске воде се убрајају: речица Криваја, Велики
Бачки канал (у саставу хидро система Дунав-Тиса-Дунав) и баре међу којима је
најпознатија Бељанска.

Територија општине Србобран богата је нафтом и знатнијим количинама гаса који се
експлоатише од стране компаније НИС Гаспром. Од неметалних сировина, традиционално
се користи цигларска глина.

У општини Србобран постоји огроман потенцијал за биомасу, јер се више од 27ha
земљишта обрађује.

На територији општине пронађени су и геотермални бунари на дубини од 500-1200 метара,
са температуром која износи 30-70 C.

Општина Србобран поседује повољне услове за искоришћење ветроеенергије у виду
стабиланог и довољног потенцијала ветра.

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈКП ГРАДИТЕЉ
 Србобран, Доситеја Обрадовића 2

 Тел. и факс: 021/ 730-158, 732-284

 Е-маил.: graditelj@neobee.net
 Факс: 021/731-012

 Директор: Ђорђе Радетић

 www.jkpgraditelj.co.rs

Комунално предузеће "Градитељ" из Србобрана, које данас послује под називом Јавно
комунално предузеће "Градитељ" Србобран, основано је 22.11.1965. године одлуком
оснивача Скупштине општине Србобран.



Предузеће је основано ради обављања грађевинских, стамбених и комуналних послова за
територију општине Србобран. Ово предузеће је на почетку обављало послове одржавања
стамбених зграда и станова, грађевинске и комуналне послове.Временом су се грађевински
послови издвојили из овог предузећа, као и послови одржавања стамбених зграда и
станова, а предузеће је наставило да обавља комуналне делатности односно услуге на
подручју ове општине и то: производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода,
производњу и испоруку топлотне енергије, погребне услуге, одржавање хигијене града,
изношење и депоновање смећа, хигијеничарске услуге, пијачне и вашарске услуге,
одржавање градског зеленила, услуге аутобуске станице, а крајем 80-их и почетком 90-их
година ово предузеће обавља и услуге дистрибуције гаса .

Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран обавља комуналне делатности и
енергетске делатности у области дистрибуције природног гаса које представљају основне
делатности предузећа и то:
*САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

*ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ

*ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА

*ОДСТРАЊИВАЊЕ ОТПАДАКА И СМЕЋА, САНИТАРНЕ И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ

*УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА

*ПОГРЕБНЕ И ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ

*ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА

*ВАШАРСКЕ АКТИВНОСТИ И АКТИВНОСТИ ЗАБАВНИХ ПАРКОВА

*УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

*ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

*ОСТАЛА ТРГОВИНА НА МАЛО У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ПРОДАВНИЦАМА

*СЕКРЕТАРСКЕ И ПРЕВОДИЛАЧКЕ АКТИВНОСТИ

*РАЧУНОВОДСТВЕНИ И КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ

*ГАЈЕЊЕ ПОВРЋА, ЦВЕЋА, УКРАСНОГ БИЉА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

*УЗГОЈ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН
 Србобран, Трг Миливоја Туторова бб

 Тел: 021/ 731-279, 732-888

 Е-маил.: cst.srbobran@eunet.rs

 Директор: Бојана Јокић

 www.cst.org.rs
Налази се у самом центру Србобрана. Спортска хала са отвореним теренима и
игралиштима је дом великог броја спортских клубова, а редовно је користе и школска деца
у оквиру наставе и рекреативци. Центар је организатор великог броја спортских
манифестација, а у летњем периоду и спортских кампова и кондиционих припрема



клубова. Сви капацитети су отворени и на располагању, под изузетно повољним условима.
Центар за спорт и туризам управља одмаралиштем “Србобран” који се налази у Црној
Гори у месту Сутоморе. Модерно троспратно здање одмаралишта смештено је у центру
Сутомора, уз саму морску обалу и једну од највећих плажа у овом делу Јадрана, која гледа
на отворено, бисерно чисто море.

Одмаралиште "СРБОБРАН" - Сутоморе, Црна Гора: +382 30 373 413

ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН
 Србобран, Цара Лазара 6

 Тел/факс: 021/731-919

 E-mail: dk-srbobran@stcable.rs

 Директор: Бранислава Секулић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБОБРАН
 Србобран, Светог Саве 19/1

 Тел: 021/730-185

 E-mail: tekasrb@stcable.net
 Директор: Ева Киш

Прву читаоницу у Србобрану основао је Лазар Каћански парох српске православне
црквене општине 1869. године. Улогу те читаонице преузела је Народна библиотека
Србобран са своја два огранка у Турији и Надаљу. Библиотека располаже са 48700 књига у
редовном фонду, а има и завичајни фонд, где се чувају издања србобранских писаца или
дела о Србобрану, Турији и Надаљу. Библиотека се бави издавачком делатношћу. То су
углавном текстови завичајних аутора. Најплодоноснији делима су аутори: Стеван
Каћански Бард, Милан Дунђерски, Милена Шурјановић, Сима Ћосин, Радослав Ј. Субић,
Шандор Слимак, Мита Скоробрија, Нандор Гион, Ласло Вегел, Харгита Хорват Футо и
Драгомир Попноваков.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Светог Саве 15, 21480 Србобран,

Тел:021/730-177

Директор: Бисерка Веселиновић

E-mail:srbobran.csr@minrzs.gov.rs

Организована социјална заштита, којом се сматра организована друштвена делатност која
има за циљ пружање помоћи грађанима, у општини Србобран развија се од 1963. године,
када је основан центар за социјални рад. Статус центра мењао се у неколико наврата, да би



од 01.01.2004. године био основан као општински центар и самостално правно лице.
Основна делатност Центра за социјални рад регулисана је Законом о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана Републике Србије, Породичним законом  као
и Општинском Одлуком о проширеним правима у области социјалне заштите.
Стручне послове у оквиру поверених послова центра обавља пет стручних радника, два
социјална радника, педагог, психолог и правник.Радне активности обављају се у
функционалном и пријатно опремљеном простору.

У оквиру исте зграде  одвијају се и активности Клуба за дневни боравак пензионера,
Саветовалишта за породицу, а доступан је и опремљен простор за активности деце.
Основно стручно опредељење јесте рад на превенцији и заштита маргинализованих група
уз пружање подршке за  оснаживањем личних капацитета сваког појединца.
Последњих година значајно смо унапредили хранитељство у нашој општини тако да је
капацитет од 16 хранитељских породица попуњен са 32 детета, са тенденцијом даљег
развоја. Направили смо и почетне кораке у неговању хранитељства за одрасла инвалидна и
остарела лице, а од децембра 2006. године при центру функционише и Нега одраслим
инвалидним и остарелим лицима (кроз Јавне радове на шест месеци).
Пред нама је период када у сарадњи са локалном самоуправом треба озбиљније да се
позабавимо  планирањем стратегије развоја  социјалне заштите, на локалном нивоу .

Установа за предшколско васпитање и образовање "РАДОСТ", Србобран

 Телефон: 021/730-161 и 021/730-145

 Адреса: Ј. Поповића 9, 21480 Србобран

 Директор: Александра Врсајковић

Директор установе: radost.direktor@stcable.net

Педагог: radost.pedagog@stcable.net

Секретар установе: radost.sekretar@stcable.net

Рачуновођа: radost.racun@stcable.net

 http://www.radost.rs


