
 

  

Година: 35. Алибунар, 02. фебруар 2016. године Бесплатан примерак Број 2 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 
2. 

На основу члана 121. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ 

број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Општинског већа општине 

Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 41. седници од 02. фебруара 2016. године доноси 

 
О   Д   Л   У   К   У 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
Приступа се промени Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ 

број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) у делу Одељка II. „НАДЛЕЖНОСТИ 
ОПШТИНЕ'', поднаслов ''Јавна својина општине (општинска својина)''. 
 

Члан 2. 
 Одређује се Општинска управа општине Алибунар да сачини нацрт одлуке и достави га 
Општинском већу општине Алибунар као овлашћеном предлагачу. 
 

Члан 3. 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 010-4/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Зузана Ђукић, с.р. 

 

 

3. 
На основу члана 92. став 2-4., а у вези са чланом 79. став 1. тачка 3. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ...103/2015) и члана 40. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 
а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 41. 
седници одржаној 02. фебруара 2016. године доноси 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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О  Д  Л  У  К  У 

О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 

2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
        Одобрава се вршење ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2015. годину. 
        Ревизија завршног рачуна општине Алибунар за 2015. годину поверава се Државној 
ревизорској институцији, у складу са чланом 92. став 3. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 2. 
        Уколико Државна ревизорска институција нема у свом програму рада за 2016. годину 
вршење ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар, налаже се Одељењу за 
финансије Општинске управе општине Алибунар да затражи сагласност Државне ревизорске 
институције да екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2015. годину 
може извршити и друго лице које испуњава законске услове из области рачуноводства и 
ревизије, а у складу са чланом 92. став 4. Закона у буџетском систему. 
 

Члан 3. 
       У случају из члана 2. ове Одлуке, избор ревизорске куће треба извршити у складу са 
Законом о јавним набавкама. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
Број: 400-19/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

4. 
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), чланова 20. и 32. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), 

чланова 15. и 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 

12/2008, 13/209, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 

покрајине Војводине и систему локлане самоуправе за 2015. годину („Службени гласник 

Републике Србије“, број 101/2015 и 114/2015), а на предлог Општинског већа општине 

Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 41. седници одржаној дана 02. фебруара 

2016. године, доноси  

 

 О Д Л У К У 

 О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони 

облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2015. годину (у даљем тексту: 

Одлука) одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему Општине 

Алибунар, као локалне самоуправе за календарску 2015. годину. 
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Члан 2. 

Утврђује се максималан број запослених на неодређено време за систем локалне 

самоуправе Општине Алибунар на следећи начин: 

Назив установе Максималан број 
запослених 

Општинска управа општине Алибунар 76 

ЈКП „Универзал“ Алибунар, 58 

ЈАТП „Алибунар“, Алибунар, 11 

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“, Алибунар, 6 

Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар 1 

Општинска библиотека „Вук Караџић“ Алибунар, 11 

УКД „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар, 2 

Предшколска установа „Полетарац“ Алибунар, 56 
УКУПНО 221 

 

Члан 3. 

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

општине Алибунар''. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 112-1/2016-06 

Датум: 02. фебруар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Зузана Ђукић, с.р. 

 

 

5.  

На основу чл. 20. став 1. тачка 26, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), чл.3. став 2. и чл.54. и 66. Закона о добробити животиња 
(''Сл.гласник РС'' бр.41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству (''Сл.гласник РС'' бр.91/2005, 
30/2010 и 93/2012),  члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'' 
бр.88/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар, а на предлог Општинског већа општине 
Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 41. седници одржаноj дана 02. фебруара 2016. 
године доноси 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

У Одлуци о држању домаћих животиња на територији општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 3/2011 и 13/2011) – у даљем тексту: Одлука – члан 11. мења се и 

гласи: 

 ''У зони ширег центра насељених места Алибунар и Банатски Карловац није дозвољено 
држање домаћих животиња и живине, осим за сопствене потребе, у следећим улицама: 

1. у Алибунару – Трг слободе; улица Вука Караџића од броја 1 до 13 (непарна страна) и од 

броја 2 до 12 (парна страна); улица Вашарска од броја 1 до 9 (непарна страна) и од 

броја 2 до 20 (парна страна); улица Немањина од броја 1 до 21 (непарна страна) и од 

броја 2 до 22 (парна страна); улица Млинска од броја 1 до 29 (непарна страна); улица 

Жарка Зрењанина од Трга слободе до Млинске; улица Братства и јединства од Трга 

слободе до улице Гундулићеве; улица Саве Мунћана од Трга слободе до улице 
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Гундулићеве; улица Железничка од броја 30 до улице Липовачке (парна страна); улица 

Војвођанска; улица Липовачка; улица Банатска; улица Бранка Радичевића; улица 

Михајла Пупина; улица Ђуре Јакшића; улица Учитељска. 

2. у Банатском Карловцу – улица Немањина од броја 50 до улице Војводе Степе (парна 

страна) и од броја 55 до улице Књаза Милоша (непарна страна); улица Књаза Милоша 

од броја 31 до броја 45 (непарна страна) и од броја 38 до улице Жарка Зрењанина 

(парна страна); улица Војводе Степе од улице Немањине до броја 70 (парна страна); 

улица Жарка Зрењанина од броја 21 до улице Књаза Милоша (непарна страна); улица 

Ужичка; улица др С. Мијатовића; улица И. Андрића; улица Рачанска; улица 7. јула; 

улица Гаврила Принципа; улица Пионирска; улица В. Дмитровића; улица З. Јовина; 

улица С. Пенезића; улица Цара Лазара; улица Колубарска; улица Церска; улица М. 

Обилића; улица Н. Тесле; улица Солунска; улица Прва нова. 

3. У Владимировцу – Трг ослобођења; улица Цара Лазара од улице Жарка Зрењанина до 

улице Тудора Владимирескуа; улица Цара Лазара од улице Петру Албуа до улице 

Кориолана Добана.'' 

 

Члан 2. 

Члан 12. Одлуке мења се и гласи: 

 ‘'Ван зона наведених у члановима 10, и 11. ове Одлуке дозвољено је држање стоке и 
живине и то: 

 свиња – до 10 комада; 

 оваца – до 10 комада; 

 коза – до 10 комада; 

 говеда – до 5 комада; 

 живине – до 60 комада.'' 

 
Члан 3. 

У члану 13. став 1. додаје се нова тачка која гласи: 
''- да се отпадна вода из објеката за држање домаћих животиња (стоке и живине) не 
испушта у јавну канализацију.'' 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 501-2/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

6.  
На основу члана 46. став 1. 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, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 

145/14), 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 Aлибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 

Општинског већа општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Комисије за планове, бр. 06-

184/15-06 од 25.12.2015. године, Скупштина општине Алибунар на 41. седници, одржаној дана 

02. фебруара 2016. године, доноси 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.02.2016. 

 

Број 2– Страна 5 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИМИРОВАЦ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о изради Плана генералне регулације насеља Владимировац („Службени лист 

општине Алибунар“, број 17/09) мења се члан 2. и гласи: 

„Члан 2. 

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата 

Плана, а коначна граница обухвата Плана дефинисаће се Нацртом плана. 

Почетна тачка описа прелиминарне границе обухвата Плана дефинисана је на 

следећи начин: Почетна тачка описа прелиминарне границе обухвата Плана 

генералне регулације за насеља Владимировац се налази на тромеђи улице Сутјеска, 

парцела 559 и парцела 555 и 556. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу улице до тромеђе 

улице и парцела 544 и 545, мења правац ка североистоку и прати западну међу 

парцела 544, 370, 369, пресеца улицу Петру Албу, парцела 350 и пратећи источну 

међу парцеле 349 долази до тромеђе улице, парцела 326 и парцела 349 и 327. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, пресеца улицу и прати 

северну међу парцела 325, 322, 321, 318, 317, 314, пресеца парцеле 246 и 247 и даље 

у правцу југоистока прати северну међу парцела 310, 309, 306, 305, 303/2 и 

пресецајући парцелу 253 долази до тромеђе парцела 301, 253 и 254. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати северну међу парцела 

301, 298, 297, 294, 293, 290, 289, 286, 285, 282 и 281, скреће ка североистоку и прати 

западну међу парцела 272, 271, 268, 267  и 264, поново скреће ка југоистоку и 

северном међом парцела 264 и 265 долази до тромеђе улица, парцеле 216 и 506 и 

парцеле 265. 

Од тромеђе граница у правцу североистока пресеца улицу, парцела 216 и 

западном међом парцела 217 и 218 долази до тромеђе парцела 218, 219 и 3670, 

мења правац ка истоку, прати северну међу парцеле 218, пресеца парцелу 11195 до 

западне међе гробља, парцела 11197, прати западну међу парцела 11197 и 11199, 

северну међу парцеле 11199, поново пресеца парцелу 11196 и долази до 

северпзападне међе парцеле 79, скреће ка југу и западном међом парцеле 79 долази 

до тромеђе парцела 77, 79 и 11196. 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати западну и источну 

међу парцеле 79, пресеца парцелу 11196 до тромеђе пута, парцела 3248 и парцела 

3318 и 11196, дужином од око 90 м прати северну међу пута, парцела 3248, пресеца 

га и западном међом парцеле 3245 долази до четворомеђе парцела 3245, 3246, 3232 

и 3231/2. 

Од четворомеђе граница у правцу североистока прати северну међу парцела 

3232, 3233, 3234, 3235, 3236 и 3237, у продужетку ове међе пресеца парцеле 3249, 

3250, 3251 и 3252 до међе парцела 3252 и 3253, мења правац ка северу и пратећи 

западну међу парцеле 3253 и пресецајући пут, парцела 3248 долази до тромеђе пута 

и парцела 3311 и 3312. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу пута, парцела 

3248 до тромеђе путева, парцеле 3248 и 11201/3 и 3294, мења правац ка југу и прати 

источну међу парцеле 3293 до тромеђе државног пута Iб реда бр.10, парцела 5145 и 

парцела 11201/3 и 3293. 

Од тромеђе граница пресеца државни пут, у правцу североистока прати његову 

јужну међу до тромеђе државног пута, парцела 5145, атарског пута, парцела 5144/1 и 

парцеле 5144/2, скреће ка југоистоку и пратећи источну међу атарског пута и 

пресецајући железничку пругу долази до тромеђе железничке пруге, парцела 5153/1, 

атарског пута, парцела 5149/13 и парцеле 5149/2. 
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Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу железничке 

пруге, парцела 5153/3 и парцела 5162 и 5151/6 и долази до тромеђе пута, парцела 

5155 и парцела 5151/5 и 5151/6, наставља у правцу југа, прати источну међу пута, 

парцеле 5154 и 5160, пресеца пут, парцела 5160 и даље ка југу прати источну међу 

железничке пруге, парцела 5088/2 и долази до тромеђе пруге, атарског пута, парцела 

5428 и парцеле 5472/3. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца железничку пругу и прати јужну 

међу парцела 5088/2, 5088/1 и 4981/124 и долази до тромеђе атарског пута, парцела 

5534 и парцела 5493 и 4981/132, скреће ка северозападу и пресецајући парцеле 5084 

и 5083 долази до тромеђе парцела 4981/90, 5082 и 5083. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати северну међу парцела 5082, 5081, 

5080, 5079, 5078, 5077, 5076, 5075 и 5074 до тромеђе пута, парцела 5063 и парцела 

5064 и 5074. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 5064 до улице 

Косињске скреће ка југозападу и пратећи јужну међу улице долази до тромеђе улице, 

атарског пута, парцела 5062 и парцеле 5042. 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцела 

5062, 5061, 4981/180, 4981/181, 4981/182, 4981/183, 4981/184 и 4981/185 до тромеђе 

улице Марка Кулића, парцела 4981/130 и парцела 4981/185 и 4981/106. 

Од тромеђе граница у правцу запада пресеца парцеле 4981/18, 4981/186, 

4981/187, 4981/188, 4981/189, 4981/190 и 4981/295 и долази до тромеђе парцела 

4981/295, 2816 и 2817. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца парцеле 2816, 2813, 2810, 2635, 

2633, 2625 и 2448 и долази до тромеђе улице Вељка Влаховића, парцела 2440 и 

парцела 2447 и 2448, пресеца улицу и даље ка југозападу прати западну међу 

парцела 2435 и 2291 и долази до тромеше улице, парцела 227 и парцела 2289 и 2291. 

Од тромеђе граница у правцу југа пресеца улицу и западном међом парцеле 2275 

долази до тромеђе парцела 2274, 2275 и 4916, мења правац ка северозападу и прати 

западну међу парцела  2274, 2270, 2269, 2266, 22265, 2262, 2261, 2258, 2257/1 и 

2257/2 и долази до тромеђе парцела 2257/2, 2112 и улице, парцела 2620. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати јужну међу улице до 

тромеђе улице, парцела 2620 и парцела 1942 и 4916, наставља у правцу запада и 

прати јужну међу парцела 2620, 1850, 1849, 1848, 1847 и  1846, западну међу парцела 

1843, 1840, 1839 и 1838 до тромеђе парцела 4916, 1838 и 1781. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати источну међу парцела 1781 и 1780 

до тромеђе улице, парцела 1780 и парцела 4916 и 1779, мења правац ка 

северозападу и прати западну међу улице, парцела 1780 до тромеђе улице и парцела 

1755 и 1756. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу парцела 1755, 1754 и 

1753, пресеца парцеле 1745, 1742 и 4916, скреће ка северу и пратећи источну међу 

парцела 4730, 4727, 4726 и 4725 долази до тромеђе пута, парцела 4724 и парцела 

4725 и 4728. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати јужну међу пута, парцела 4724, 

пресеца улицу, парцела 1670, прати северну међу парцеле 1678 и пресецајући 

парцеле 1737 и 1733 долази до тромеђе парцела 1733, 1732 и 1721, скреће ка 

северозападу и прати западну међу парцела 1721, 1717, 1714, 1711, 1710, 1707, 1706, 

1702, 1699, 1687, 1695 и 1694 и долази до тромеђе улице, парцела 1675 и парцела 

1689 и 1694. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца улицу, парцела 1675 и прати 

северну међу парцела 1658, 1659, 1661, 1662, 1665, 1668, 1669 и 1670, пресеца пут, 

парцела 4710, мења правац ка југу и пратећи западну међу пута долази до тромеђе 

путева, парцеле 4642 и 4642 и парцеле 4643. 
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Од тромеђе  граница наставља у правцу југа, прати западну међу пута, парцела 

4642, скреће ка југозападу, пресеца пут, парцела 4642 и прати јужну међу парцела 

4620/2 и 4529, пресеца пут, парцела 4512, скреће ка северозападу и пратећи западну 

међу пута, парцела 4512 долази до тромеђе државног пута Iб реда бр.10, парцела 

4511, пута, парцела 4512 и парцеле 8234. 

Од тромеђе граница у правцу северозапада пресеца државни пут и прати 

западну међу пута, парцела 4358 до тромеђе пута и парцела 8248 и 8249, мења 

правац ка североистоку, пресеца пут и прати северну међу парцела 4380, 4407, 4439, 

4462 и 4507 и долази до тромеђе парцела 4506, 4507 и 4190/2. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 4190/2 до 

тромеђе са парцелама 4503 и 4504, скреће ка североистоку, пресеца парцелу 4190/2 

до тромеђе са парцелама 1505 и 1506 и даље ка северу прати западну међу парцела 

1506, 1503, 1500 и 1499 до тачке на међи парцела 1499 и 1495 на одстојању од 16 м 

источно од тромеђе парцела 1499, 1496 и 1500, поново мења правац ка северозападу 

и пресецајући парцеле 1496, 1495, 1494, 1491, 1488 и 1486 долати до тромеђе 

парцела 1486, 1484 и 1512. 

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати западну међу 

парцела 1484, 1483, 1480, 1479, 1476, 1473, 1472, 1469, 1468 и 1467 и долази до 

тромеђе парцела 1467, 1466 и 4190/2. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу улице 27.марта, 

парцела 1467, пресеца улицу 3.октобра, парцела 1461 и северном међом улице 

27.марта, парцела 536 долази до тромеђе улице 27.марта, парцела 536, улице, 

парцела 1359 и парцеле 1382, мења правац ка северозападу и пратећи западну међу 

улице, парцела 1359 долази до тромеђе улице и парцела 1362 и 1363/1. 

Од тромеђе границау правцу североистока пресеца улицу, парцела 1359 и прати 

северну међу улице Светозара Марковића, парцела 998 до тромеђе са парцелама 997 

и 1353 и даље у правцу севера прати западну међу парцела 997, 996 и 973 до 

тромеђе парцела 972, 973 и  970/2. 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и прати северну међу 

парцела 973, 974 и 977 до улице, парцела 969, пресеца је и наставља у правцу 

североистока и прати северну међу парцела 955 и 771, пресеца улицу, парцела 766, 

прати северну међу парцела 760, 761 и 562 и пресецајући улицу, парцела 555 долази 

до почетне тачке описа прелиминарног обухвата Плана генералне регулације за 

насељено место Владимировац. 

Укупна површина прелиминарног обухвата Плана износи око 614,67 ha. 

Предметни прелиминарни обухавт Плана налази се у катастарској општини 

Владимировац. 

Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни 

део ове Одлуке.“ 

 

Члан 2. 

После члана 2, додају се четири нова члана 2а,2б,2в, и 2г, који гласе: 

 
„Члан 2а. 

Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у планском 

документу вишег реда Просторном плану општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 12/12). 

За израду Плана користиће се скенирани и геореференцирани катастарски 

планови размере 1:2880. 

  

Члан 2б. 

 Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у подручју обухвата 

Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора, 

усклађивањем коришћења простора са могућностима и ограничењима у располагању 
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створеним као и природним вредностима, и са потребама дугорочног економског и 

социјалног развоја. 

 

Члан 2в. 

Циљ израде Плана је дефинисање грађевинског земљишта, дефинисање 

површина јавне намене и остале намене, дефинисање претежне намене површина по 

целинама и зонама, правила уређења, грађења и заштите простора, обезбеђење 

саобраћајне доступности и услова за опремање посматраног подручја са неопходном 

комуналном инфраструктуром, уз обезбеђивање услова заштите простора. 

 

Члан 2г. 

 Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Плана 

подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала насеља Владимировац 

са усклађивањем свих видова коришћења и заштите подручја. Планирана намена 

простора биће у функцији остваривања веће равнотеже економског, демографског, 

социјалног и физичко-еколошког развоја. 

  Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана 

чине: централна зона, становање, рад, спортско-рекреативне површине, зелене 

површине, као и инфраструктурни системи и комунални садржаји.“ 

 

Члан 3. 

Члан 4. Одлуке о изради плана мења се и гласи: 

 

„Члан 4. 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 2 (два) месеца, од дана достављања 
Обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду.“ 

 
Члан 4. 

Члан 7. Одлуке о изради плана мења се и гласи: 

 

„Члан 7. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене 

утицаја Плана генералне регулације насеља Владимировац на животну средину, 

донето од стране ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине под бројем 03-501-67/2009, од 13.01.2010. 

године.“ 

 

Члан 5. 

 У члану 8. Одлуке о изради плана, реч ``Секретаријат`` замењује се речју ``Одељење``. 

 

Члан 6. 

У члану 9. Одлуке о изради плана брише се први став. 

 

Члан 7. 

После члана 10, додаје се нови члан 10а, који гласи: 

 

„Члан 10а. 

План ће бити сачињен у пет примерка у аналогном и пет примерака у дигиталном 

облику, од чега ће један примерак потписаног Плана у аналогном облику и један 

примерак Плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач Плана, а 

преостали примерци ће се чувати у надлежним органима Општине.“ 

 
Члан 8. 

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

општине Алибунар''. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
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ОПШТИНА АЛИБУНАР 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 350-3/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 

 
 
 

7.  
На основу члана 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу објеката (Сл. гласник РС“ бр. 

96/2015), члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) Скупштина општине Алибунар на 41. седници одржаној дана 
02. фебруара 2016. године доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ДОЗВОЉЕНОЈ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ВЕЋОЈ ОД 

СПРАТНОСТИ ПРОПИСАНЕ ВАЖЕЋИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ    
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

Одлуком о дозвољеној спратности објеката у поступку озакоњења већој од спратности 
прописане важећим планским докуметом на територији општине Алибунар (у даљем тексту: 
Одлука), утврђују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката 
изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу (у даљем тексту: 
незаконито изграђени објекти), по питању спратности на основу којих се може издати решење о 
озакоњењу. 
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Члан 2. 
У смислу одредаба ове Одлуке у погледу спратности објеката, могу се озаконити објекти 

незаконито изграђени до максималних спратности дефинисаних кроз правила уређења и 

грађења предвиђених планским докуметима за тај објекат плус једна етажа. 

 

Члан 3. 

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

Алибунар ''. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 351-6/2016-06 

Датум: 02. фебруар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Зузана Ђукић, с.р. 

 

 

8. 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 15. и члана 40. Статута општине Алибунар 

(„Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на 

предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 41. седници 

одржаној дана 02. фебруара 2016. године усваја 

 

П Р О Г Р А М 

РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

ЗА ПЕРИОД 2016 – 2018. ГОДИНЕ 

 

1. Усваја се Програм развоја спорта у општини Алибунар за период 2016 – 2018. године. 

2. Саставни део ове Одлуке је документ Програм развоја спорта у општини Алибунар за 

период 2016 – 2018. године. 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

4. Одлуку и документ Програм развоја спорта у општини Алибунар за период 2016 – 2018. 

године са прилозима објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:66-1/2016-06 
Датум. 02. фебруар 2016. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Зузана Ђукић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.02.2016. 

 

Број 2– Страна 11 

 

 

Општина Алибунар 

 

 

 
Програм развоја спорта у општини Алибунар 

за период 2016-2018. године 

 

 

 
Алибунар, децембар 2015. 

 

 

 
1. УВОД  

 

Националну Стратегију Влада Републике Србије је усвојила на седници од 25.12.2014. 

године, а донета је на основу члана 142. став један. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 

број. 24/11 и 99/11 – др. Закона) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, 

број 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14). 

Након усвојене Стратегије развоја спорта у Републици Србији обавеза свих чиниоца 

система спорта јесте да припреме и усвоје своје Стратегије, а у смислу стварања јединственог 

и конзистентног система спорта на целој територији Републици Србије. Тако је и Општина 

Алибунар увидела потребу и обавезу да се донесе и усвоји Програм Развоја Спорта и тиме 

утврде дугорочни правци развоја спорта у нашој општини. 

Спорт се мора посматрати двојако, као средство и као спорт сам по себи. Он доприноси 

личном и друштвеном развоју кроз креативне активности и рекреацију, које служе задовољењу 

човекове потребе за физичким вежбањем, ради личног физичког и менталног благостања. 

Спорт може да одигра важну и активну, конструктивну улогу у јачању физичког, интелектуалног 

и моралног здравља човечанства. 

Савремени спорт је један од кључних елемената у достизању хуманих вредности и у 

акцијама које се спроводе против различитих предрасуда, дискриминација и идеја насиља. 

Сразмерно значају спорта, његов развој мора бити подржан и охрабриван на свим нивоима 

друштва, укључујући и локалне заједнице. 

Основна функција спорта, или како се често каже спортска функција, је спортско 

образовање којим се у суштини постиже спортска култура. 

Образовање подразумева савладавање и усавршавање знања и вештина (техничко-

тактичких задатака) у спортским гранама-дисциплинама. На тај начин сваки учесник физичког 

вежбања може да подстиче сопствене физичке способности у креативном испољавању. 

Спорт представља веома сложену и комплексну људску активност чију структуру и 

функсионисање чине разни спортски подсистеми: професионални спорт, аматерски спорт, 

школси спорт, универзитетски спорт, рекреативни спорт и спорт инвалида.  Тако да грађани 

могу учестовати у спорту као пасивни посматрачи или гледаоци и љубитељи спорта или као 
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учесници у спортским активностима, што и јесте најважнији циљ Стратегије развоја спорта у 

Србији и нашој општини. 

Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе и целокупни народ, бављењем 

спортом они се играју, радују и тада испољавају најбоље људске особине које долазе до 

посебног изражаја: лојалност, толеранција, другарство, тимски рад, посвећеност и упорност. 

Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, 

већ и када је реч о психо‐социјалном развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, 

истрајности и сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. 

Осим тога, бављење спортом представља важно средство превенције ризичних понашања 

младих, попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога и малолетничке деликвенције. 

Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном понашању 

младих, као што су недостатак позитивних узора, недостатак самодисциплине и досада. 

На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети 

промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања деце и 

младих, родној равноправности и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и благостање 

особа са инвалидитетом и бити важан фактор у превенцији конфликата и изградњи мира. 

Резолуција Европског парламента о развоју и спорту из 2005. године такође наглашава 

значајне образовне и социјалне функције спорта и његов значај не само за физички развој 

појединаца, већ и када је реч о промоцији социјалних вредности као што су тимски дух, фер 

такмичење, сарадња, толеранција и солидарност. 

 
2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 

ПЕРИОД 2016 - 2018. ГОДИНЕ 

 

Програм развоја спорта општине Алибунар за период 2016.-2018. године је резултат 

ТИМСКОГ рада запослених у Општинској управи општине Алибунар, Спортског савеза општине 

Алибунар, као и невладиних организација и удружења грађана са територије Општине. 

Образована је Радна група у саставу: 

1. Тамара Радојичић, члан Општинског већа општине Алибунар задужена за спорт и 

омладину, 

2. Ивица Росић, начелник одељења за привреду, јавне службе општинске управе општине 

Алибунар, 

3. Милан Ђан, 

4. Горан Добричић, члан Спортског савеза општине Алибунар, 

5. Давор Петровић, секретар Спортског савеза општине Алибунар. 

 

3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

 

Законским регулативима јасно су дефинисана права и обавезе субјеката у области 

спорта. Програм развоја спорта у општини Алибунар подразумева да сви субјекти у спорту 

познају прописе које се односе на спорт: 

 Устав Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 83/06); 

 Закон о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/11); 

 Омнибус закон (Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине 

''Службени гласник РС'', бр. 6/02); 

 Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07). 

Спорт и физичка култура су препознати у највишен законском акту Републике Србије, 

Уставу, као делатност од посебног интереса за грађане Србије. 

Закон о локалној самоуправи наводи да се Општина преко својих органа у складу са 

законом, стара о задовољавању потреба грађана и у области спорта и физичке културе. Закон 

је утврдио потребе и интересе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе, за 

чије се остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе: 

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 
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2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне 

самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој 

близини и школских спортских објеката, набавка спортске опреме и реквизита; 

3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са 

њима; 

5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у европским 

клупским такмичењима; 

6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, 

градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др; 

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне 

самоуправе; 

8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и 

територијалних спортских савеза на територији јединице локалне самоуправе, у 

зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, 

која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује 

спортски рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се 

повећава обухват бављења грађана спортом; 

9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање; 

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; 

11. спречавање негативних појава у спорту; 

12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 

делатностима; 

13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација 

за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице 

локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 

публикација; 

14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања високо квалификованих спортских стручњака 

и врхунских спортиста; 

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог 

коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у 

систему спорта; 

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

 

Примена Закона о спорту олакшана је доношењем 24 подзаконска акта и то су: 

 Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију; 

 Правилник о националној категоризацији спортиста; 

 Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи 

интерес у области спорта; 

 Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта; 

 Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских 

делатности; 

 Правилник о условима за обављање спортских делатности; 

 Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у 

јавним спортским објектима; 

 Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама; 

 Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста; 
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 Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста 

аматера за усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са 

посебним заслугама; 

 Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 

активности и учествовање на спортским такмичењима; 

 Правилник о мерилима и поступку за утврђивање својства лица које се самостално баве 

спортским активностима и делатностима као јединим или основним занимањем; 

 Правилник о номенклатури спортских занимања и звања; 

 Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста; 

 Правилник о дозволи за рад спортских стручњака; 

 Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у 

спорту; 

 Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве 

оспособљавањем у области спорта; 

 Правилник о надзору над стручним радом у области спорта; 

 Правилник о садржају и начину вођење матичних евиденција у области спорта; 

 Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и 

савеза у области спорта; 

 Правилник о садржају и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у 

области спорта; 

 Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским 

организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима; 

 Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора. 

 

Прописи који се индиректно односе на спорт су: 

 Закон о играма на срећу; 

 Сет закона о порезима; 

 Закон о туризму, итд. 

 

Ови прописи, мада директно не регулишу питање спорта, у неким својим деловима, сваки 

у оквиру своје основне регулативе, уређују одређена питања која се тичу спорта (финансирање 

спорта од прихода остварених од игара на срећу, пореске олакшице код издвајања за спорт) 

или су по својој природи области које се директно правно уређују у одређеној мери са спортом 

(туризам). 

 

4. ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

 

Значај стратешког планирања на локалном нивоу је од изузетног значаја. Међутим, сва 

локална стратешка документа морају бити у потпуности усклађена са националним 

стратегијама, регионалним и интернационалним документима. Од 2005. године до данас Влада 

Републике Србије донела је велики број стратешких докумената, у којима су наведени циљеви, 

мере и приоритети Републике Србије у области развоја и начини њиховог остваривања. Кључна 

стратешка документа, са којима смо током рада усклађивали нашу стратегију су: 

 Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2016-2018. године – Циљ 

стратегије обухвата развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, 

повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације, развој и унапређење врхунског спорта, развој и унапређење спортске 

инфраструктуре. 

 Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009–2013–2018 - Стратегија има 

посебну улогу за будући просторни развој Србије који се конципира на основу 

дугорочних визија стратешких праваца развоја сопствених финансијских капацитета, 

коришћења расположивих фондова и иностраних инвестиција, а на основу одрживог 

коришћења потенцијала и територијалног капитала; 

 Стратегија развоја туризма Републике Србије - Указује на могућности развоја 

туризма у односу на кретања у светском туризму, стратешко туристичко позиционирање, 
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избор приоритетних српских туристичких производа, план конкурентности, инвестициону 

стратегију, план потребних улагања и маркетинг план; 

 Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини 2013-2017. године – Циљеви 

ове стратегије су побољшање материјално–техничких ресурса школског спорта; 

подизање нивоа физичке активности свих ученика, подстицањем и оснаживањем целе 

школе да у сарадњи са родитељима и локалном средином промовише физичку 

активност и благостање у својој школској заједници; побољшање квалитета и 

квантитета понуде школског спорта; значајна подршка развоју школског спорта на нивоу 

локалних самоуправа; неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, 

толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих; 

побољшање медијског праћења и промоције школског спорта. 

 Стратегија одрживог развоја општине Алибунар за период 2016-2018. године – 

Један од циљева стратегије у области спорта је одржавање постојећих и изградња 

нових спортско рекреативних центара, као и јачање капацитета запослених у сектору 

друштвених делатности кроз развој менаџерског и тренерског кадра и стручно 

усавршавање и континуирана едукација спортских радника. 

 

Просторни план општине Алибунар – Планом су предвиђене локације за изградњу 

спортско рекреативних објеката у насељима као и одржавање постојећих, који ће допринети 

развоју постојећих и формирању нових спортских, клубова, поготово у мањим срединама. 

 

5. ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

5.1. Административни и географски положај 

Општина Алибунар је једна од општина у Републици Србији. Налази се у АП Војводина и 
спада у Јужнобанатски округ. 

Јужнобанатски регион се простире у северо - источном делу Србије, на површини од 4.245 
км 2. Обухвата осам општина: Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево 
и Пландиште. Седиште региона је град Панчево. 

У регион се стиже из Београда, Панчевачким мостом, затим из правца Смедерева, опет 
преко Дунава, из суседне Румуније преко два гранична прелаза код Вршца и Беле Цркве и из 
Зрењанина чак из три правца. Један је београдским путем преко Опова, други преко Сечња до 
Добрице и трећи преко Сечња до Пландишта. Укупна дужина путева на региону је 982 км. 

 

 
 

 

По подацима из 2004. Општина заузима површину од 602 km² (од чега на пољопривредну 

површину отпада 51531 ha, а на шумску 1923 ha). 

Општина Алибунар налази се у централном делу јужнобанатске равнице, између плодних 

њива и алибунарске и иланџанске мочваре. Међународни пут Е-70 Београд-Вршац-Темишвар 

пролази кроз општину Алибунар. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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5.2. Структура подручја Општине Алибунар 
Центар општине је град Алибунар. Општина Алибунар се састоји од 10 насељењних 

места, и то: 

 Алибунар 

 Банатски Карловац 

 Владимировац 

 Добрица 

 Иланџа 

 Јаношик (слов. Janošik) 

 Локве 

 Николинци (румунски: Nikolinţ) 

 Нови Козјак 

 Селеуш (румунски: Seleuş) 

 и викенд насеље: Девојачки Бунар 

 

У општини имамо изграђено 82 км пута. Општина има 11 основних школа коју похађају 

2120 ученика и 1 средња школа коју похађа 587 ученика. 

 

 
 

5.3. Општи подаци о становништву 

По подацима из 2002. године у општини је живело 22.954 становника од чега мушке 

популације 11209 и женске популације 11745 становника. По подацима из 2011 године у 

општини је живело 20.151 становника од чега мушке популације 9.951 и женске популације 

10200 становника. 

По подацима из 2004. Природни прираштај је износио -8,1‰, Број запослених у општини је 

3989. Етнички састав према попису из 2002 чине: 

 Становника 2002 Становника 2011 

 Срби 13.680  59,59% 12.234 60,71% 

 Румуни 6.076  26,47% 4.870 24,71% 

 Словаци 1.195  5,2% 965 4,79% 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80


 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.02.2016. 

 

Број 2– Страна 17 

 Роми 657  2,86% 833 4,13% 

 Мађари 309  1,34% 227 1,12% 

У Алибунару, Банатском Карловцу, Владимировцу, Добрици, Иланџи и Новом Козјаку чине 

већинско српско становништво, Јаношик има већинско словачко, Локве и Николинци имају 

румунско, а Селеуш има релативну румунску већину. 

С обзиром на мултиетнички састав Општине, степен толеранције у општини Алибунар је 

израженији него код неке хомогене средине. На овом простору припадници различитих нација 

су већ вековима уназад научили да се може живети заједно. 

Вишејезичност је заступљена у свим институцијама локалне самоуправе као и у школама 

и предшколским установама. У службеној употреби су: српски, румунски и словачки језик. 

 

6. СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Организације у области спорта са одређене територије се оснивају ради уређивања и 

остваривања спортских питања од заједничког интереса, територијални спортски савез, 

односно савез спортова. 

Спортска породица обједињена у Спортском савезу општине Алибунар броји 34 спортска 

удружења (клуба) и 1 општински грански савез, што укупно чини 35 члана. 

Потребе и интересе грађана у области спорта, општина Алибунар задовољава преко 

Спортског савеза општине Алибунар. 

Посебне активности усмерене су ка омасовљењу спорта међу најмлађима, спровођењу 

школског и развоју такмичарског спорта, организацији спортских манифестација и одржавању 

спортских објеката. 

Спортски савез општине Алибунар сумира све податке и релевaнтне информације из 

области спорта за потребе локалне самоуправе и других надлежних органа и институција. 

 

7. АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА 

 

7. 1. Организације у области спорта 

Физичка и правна лица која се баве спортском активношћу, односно делатношћу чине 

систем спорта. Поред физичких лица која чине нуклеус спорта, део система спорта јесу и 

организације у области спорта. 

На територији општине Алибунар постоје следеће организације у области спорта: 

спортске организације које су основане као удружења (спортско удружење), грански спортски 

савез и стручна спортска удружења. 

Спортске организације које су основане као удружења (спортска удружења) су 

добровољне недобитне организације засноване на слободи удруживања више физичких и/или 

правних лица, организоване на основу статута и основане ради остваривања заједничког циља 

у области спорта. 

На територији општине Алибунар постоји 35 спортска удружења (клуба) која су 

организована у складу са Законом о спорту и регистрована у Агенцији за привредне регистре, а 

исти су чланови Спортског савеза општине Алибунар. Сваки, од наведеног броја клубова, 

припада одређеној грани спорта утврђеној Правилником о спортским гранама у Републици 

Србији, који спортове сврстава у четири категорије: олимпијске, неолимпијске (Sport Acord), 

остале неолимпијске и мулти спортове. Сви наведени подаци су на основу сазнања којима 

располаже Спортски савез општине Алибунар и који су доступни. 

 

Спортске гране на територији општине Алибунар 

Олимпијски 

спортови 

Неолимпијски 

спортови 

Остали неолимпијски 

спортови 

Мулти спортови 

Фудбал Карате Мото спорт Рекреативни спорт 

Кошарка Шах  Школски спорт 

Рукомет Спортски риболов   
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Тенис    

 

Број клубова по спортским гранама на територији општине Алибунар 

Фудбал 10 Шах  3 Аеро Моделарство 1 

Кошарка 5 Карате 3 Спортски риболов 3 

Џију-џица 1 Мотоциклизам 1 Тенис 1 

Рукомет 4 Стонитенис 2   

 

Табеларни преглед спортских удружења (клубова) на територији општине Алибунар 

Ред. 

бр. 

Назив Спортског 

удружења 
Место Грана спорта Статус 

Члан 

Спортског 

савеза 

1.  
Фудбалски Савез 

Општине Алибунар 
Алибунар Фудбал Активан Да 

2.  
Фудбалски Клуб 

„Будућност” 
Алибунар Фудбал Активан Да 

3.  
Рукометни Клуб 

„Будућност” 
Алибунар Рукомет Активан Да 

4.  
Кошаркашки Клуб 

„Будућност” 
Алибунар Кошарка Активан Да 

5.  Шах Клуб „Алибунар“ Алибунар Шах Активан Да 

6.  
Карате Клуб 

„Будућност” 
Алибунар Карате Активан Да 

7.  
Удружење спортских 

риболоваца „Смуђ“ 
Алибунар 

Спортски 

риболов 
Активан Да 

8.  
Шах Клуб „Банатски 

Карловац“ 

Банатски 

Карловац 
Шах Активан Да 

9.  
Удружење спортских 

риболоваца „Пешчара“ 

Банатски 

Карловац 

Спортски 

риболов 
Активан Да 

10.  

Омладински 

Фудбалски Клуб 

„Пролетер“ 

Банатски 

Карловац 
Фудбал Активан Да 

11.  
Фудбалски Клуб 

„Карлсдорф“ 

Банатски 

Карловац 
Фудбал Активан Да 

12.  
Рукометни Клуб 

„Банатски Карловац” 

Банатски 

Карловац 
Рукомет Активан Да 

13.  
Кошаркашки Клуб  

„Банатски Карловац” 

Банатски 

Карловац 
Кошарка Неактиван Да 

14.  
Кошаркашки Клуб 

„Југобанат” 

Банатски 

Карловац 
Кошарка Активан Да 

15.  Карате Клуб „Нуките” 
Банатски 

Карловац 
Карате Активан Да 

16.  
Аеро Клуб „Михајло 

Петровић“ 

Банатски 

Карловац 

Ракетно 

моделарство 
Активан Да 

17.  
Мото Клуб 

„Карлсдорф“ 

Банатски 

Карловац 
Мотоциклизам Активан Не 

18.  Тениски Клуб „Хогар“ 
Банатски 

Карловац 
Тенис Неактиван Не 

19.  
Рукометни Клуб 

„Владимировац” 
Владимировац Рукомет Активан Да 
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Ред. 

бр. 

Назив Спортског 

удружења 
Место Грана спорта Статус 

Члан 

Спортског 

савеза 

20.  
Фудбалски Клуб 

„Владимировац” 
Владимировац Фудбал Активан Да 

21.  
Карате Клуб 

„Владимировац” 
Владимировац Карате Активан Да 

22.  
Џију-џица 

„Владимировац” 
Владимировац Џију-џица Активан Да 

23.  
Фудбалски Клуб 

„Банат” 
Иланџа Фудбал Активан Да 

24.  
Рукометни Клуб 

„Омладинац” 
Иланџа Рукомет Активан Да 

25.  
Кошаркашки Клуб 

„Омладинац” 
Иланџа Кошарка Активан Да 

26.  Шах Клуб „Агро Степа“ Иланџа Шах Активан Да 

27.  
Фудбалски Клуб 

„Добрица“ 
Добрица Фудбал Активан Да 

28.  
Фудбалски Клуб 

„Војводина“ 
Селеуш Фудбал Активан Да 

29.  
Кошаркашки Клуб 

„Војводина“ 
Селеуш Кошарка Активан Да 

30.  
Фудбалски Клуб 

„Црвена Звезда“ 
Нови Козјак Фудбал Активан Да 

31.  
Стонотениски Клуб 

„Банатул“ 
Локве Стонитенис Активан Да 

32.  
Фудбалски Клуб 

„Локве“ 
Локве Фудбал Неактиван Да 

33.  
Фудбалски Клуб 

„Јаношик“ 
Јаношик Фудбал Активан Да 

34.  
Удружење спортских 

риболоваца „Бабушка“ 
Јаношик 

Спортски 

риболов 
Активан Не 

35.  
Стонотениски Клуб 

„Рапид“ 
Николинци Стонитенис Активан Да 

 

Спортске организације ради уређивања и остваривања заједничких циљева и интереса, 

као и заједничког наступања у области спорта, могу се удруживати и у спортска друштва. 

Спортске организације, територијални грански спортски савези, самостални 

професионални спортисти и стручна удружења у одређеној грани спорта могу се, ради 

уређивања питања од заједничког интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања 

организовања такмичења и статуса спортиста у одређеној грани спорта, односно области 

спорта, удруживати у гранске спортске савезе за једну или више спортских грана (национални, 

покрајински, градски, општински). На територији општине Алибунар функционише један 

општински грански савез. Фудбалски савез општине Алибунар окупља 9 активних и 2 неактивна 

клуба. 

Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се, ради уређивања и остваривања 

стручних спортских питања од заједничког интереса, удруживати у стручна спортска удружења 

(удружења тренера, судија и др.). На територији општине Алибунар постоје 2 струковна 

удружења која нису организована као правна лица. Фудбалски савез општине Алибунар у свом 

саставу обједињује и судије и тренере који су организовани као струковна организација. 

 

7.2. Такмичарски спорт 
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Такмичарски спорт има дугу традицију на простору општине Алибунар. Јавља се са 

појавом првих спортова на овим просторима и представља један од најважнијих сегмената 

спорта. 

И поред негативних појава (материјално - финансијских, драстичног пада наталитета, 

миграција младих због школовања или запослења), такмичарске екипе и појединци постижу 

врло запажене резултате. 

Укупан број сениорских рангова такмичења националних гранских савеза у којима 

учествују клубови са територије општине Алибунар: 

Гране спортова за мушкарце Број рангова Гране спортова за жене Број рангова 

Фудбал 4 Кошарка 1 

Кошарка 1 Стонитенис 1 

Шах 1   

Стонитенис 1   

Рукомет 2   

 

Напомена: 

 У табелама нису приказане гране спортова: карате који нема такмичењe по 

ранговима, женскa кошарка која се такмичи само са млађим категоријама и мото 

спорт односно спортски риболов чији клубови не учествују у такмичењима, већ своје 

циљеве и задатке остварују кроз организацију традиционалних манифестација, 

скупова, смотри и парада. 

 
Преглед по гранама спорта и рангу такмичења а територији општине Алибунар 

Ранг такмичења Број клубова Гране спорта 

I 1 Стонитенис (ж) 

II 2 Рукомет (м) 

III 4 Шах (м), Стонитенис (м) 

IV 7 Фудбал (м), Кошарка (м), Кошарка (ж), Рукомет(м) 

V 2 Фудбал (м) 

VI 2 Фудбал (м) 

VII 4 Фудбал (м) 

 

 У I рангу такмичи се: 

o Стонотениски клуб „Рапид“ (I савезна лига Србије), 

 У II рангу такмиче се: 

o Рукометни клуб „Банатски Карловац“ (I рукометна лига Србије - Север) 

o Рукометни клуб „Владимировац“ (I рукометна лига Србије - Север) 

 У III рангу такмиче се: 

o Шах Клуб „Алибунар“  (Војвођанска Лига Банат - Југ) 

o Шах Клуб „Агро Степа“ (Војвођанска Лига Банат - Југ) 

o Шах Клуб „Банатски Карловац“ (Војвођанска Лига Банат - Југ) 

o Стонитениски клуб „Банатул“ (I савезна лига Србије) 

 У IV рангу такмиче се: 

o Фудбалски Клуб „Банатски Карловац“ (Војвођанска фудбалска лига „Банатска“), 

o Кошаркашки Клуб „Омладинац“ (Летња Лига Јужни Банат) 

o Кошаркашки Клуб „Војводина“ (Летња Лига Јужни Банат) 

o Кошаркашки Клуб „Југобанат“ (МК КСВ и КСС) 

o Рукометни Клуб „Будућност“ (Трећа Рукометна Лига – Јужни Банат) 

o Рукометни Клуб „Омладинац“ (Трећа Рукометна Лига – Јужни Банат) 

 У V рангу такмиче се: 
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o Фудбалски Клуб „Будућност“ ( I Јужно Банатска Лига Исток), 

o Фудбалски Клуб „Владимировац“ ( I Јужно Банатска Лига Исток), 

 У VI рангу такмиче се: 

o Фудбалски Клуб „Војводина“ ( II Јужно Банатска Лига Исток) 

o Фудбалски Клуб „Банат“ ( II Јужно Банатска Лига Исток) 

 У VII рангу такмиче се: 

o Фудбалски Клуб „Јаношик“ (Међуопштинска фудбалска лига Алибунар-

Пландиште) 

o Фудбалски Клуб „Нови Козјак“ (Међуопштинска фудбалска лига Алибунар-

Пландиште) 

o Фудбалски Клуб „Добрица“ (Међуопштинска фудбалска лига Алибунар-

Пландиште). 

o Фудбалски Клуб „Карлсдорф“ (Пионирска лига и кадетска лига јужног Баната). 

 

Одличне резултате појединачној конкуренцији постигли су чланови шах клуба „Алибунар“, 

Невена Хорват у категорији до 18 година освојила друго место и Марија Станимировић у 

категорији до 16 година освојивши исто друго место. Невена Хорват је у конкуренцији домова 

ученика у покрајини освојила прво место. 

 

Чланови карате клуба „Владимировац“ у појединачној конкуренцији су постигли одличне 

резултате: 

 На првенству првенство Европе за кадете, јуниоре и млађе сениоре.у саставу 

репрезентације Србије наступили су: кадет Величковић Стеван борбе -63 и јуниор 

Екмечић Богдан јуниор борбе -68. 

 На првенству Балкана за пионире и наде, у саставу репрезентације Србије наступили 

су: Димитрије Емануел, Зарија Аријана, Гоља Исидора,Кета Ђорђе, Урошевић Миљан  

освојивши треће место у борбама -40 и Муста Михаел освојивши треће место у борбама 

+55. 

 На одржаном првенство европских региона у Паризу у Француској, Србију су 

представљали: у саставу Војводине у мушкој екипи јуниора наступили су Стојан Филип и 

Екмечић Богдан и заузели треће место, у женској екипи Војводине наступиле су Екмечић 

Милица и Гоља Теодора и заузеле четврто место. 

 На одржаном светском купу  у Умагу у Хрватској за кадете, јуниоре и млађе сениоре 

наступили су : Секешан Елена и Величковић Стеван, док Муста Михаел освојивши 

треће место у борбама +55, Секешан Мартина и Букур Анабела освојивши четврта 

места у борбама. 

 у саставу селекције Војводине на турниру одржаном у Крању у Словенији наступили су: 

Екмечић Богдан освојивши прво место у јуниори борбе -58 и Стојан Филип освојивши 

треће место у сениори борбе -67. 

 у саставу репрезентације Србије на првенству Света за кадете, јуниоре и млађе 

сениоре одржаног у Џакарти у Индонезији наступио је Цветковић Миљан, јуниори борбе 

-61. 

 

Одличне резултате је постигао и члан Аеро клуба „Михајло Петровић“ и то: 

 На светском првенству у Капичану у Бугарској освоји је: 3 место у појединачном 

пласману, ракете са траком (С6), 2 место у екипном пласману, ракете са траком (С6) 3 

место у екипном пласману, ракете са траком (С1) 

 I коло јуниорскиг купа Србије у категорији ракете са траком (С6) освојио је прво место у 

појединачном пласману и треће место у екипном пласману, 

 III коло јуниорскиг купа Србије у категорији ракете са траком (С6) освојио је треће место 

у појединачном пласману, 

 V коло јуниорскиг купа Србије у категорији ракете са траком (С6) освојио је прво место у 

појединачном пласману и друго место у екипном пласману, у категорији ракете са 

падобраном (С3) освојио је прво место у појединачном пласману и прво место у 

екипном пласману, 

 У генералном пласману у категорији ракете са траком (С6) освојио је треће место у 

појединачном пласману и треће место у екипном пласману, у категорији ракете са 
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падобраном (С3) освојио је четврто место у појединачном пласману и треће место у 

екипном пласману, 

 На државном првенству у категорији ракете са траком (С4А) освојио је друго место у 

појединачном пласману и треће место у екипном пласману, у категорији ракете са 

падобраном (С3) освојио је треће место у екипном пласману и у категорији макете (С7) 

освојио је друго место у екипном пласману. 

 
Преглед броја спортиста по узрасним категоријама и гранама спорта 

на територији општине Алибунар 

Узрасне категорије 

Грана Сениор Јуниор Кадет Пионир Школа Укупно Жена 

Фудбал 175 50 60 95 80 460 20 

Кошарка 30 0 30 30 0 90 25 

Џију-џица 10 10 15 10 0 45 15 

Рукомет 65 15 15 20 20 135 0 

Шах 30 6 6 9 25 76 10 

Карате 10 20 20 50 50 150 60 

Стонитенис 25 20 10 10 15 80 40 

Укупно 345 121 156 224 190 1036 170 

 

Напомена: 

 Приказане узрасне категорије у табели подразумевају: сениор преко 18 година, јуниор 

од 16 до 18 година, кадет од 14 до 16 година, пионир од 12 до 14 година и школа 

спорта од 4 до 12 година. 

 

Из табеле се уочава укупан број особа укључених у тренажни процес, од којих је највећи 

део и у такмичењима, што свакако представља одличну основу за развој спорта и постизање 

врхунских резултата. 

Број женске популације укључене у спорт јесте мали у односу на укупан број спортиста, 

али је приметно увећан у односу на протекле године, захваљујући пре свега мотивационој 

политици Спортског Савеза Општине Алибунар. 

У прегледу није приказан број организованих и самоорганизованих рекреативних група и 

појединаца који се спортом баве периодично или редовно, чији се број по слободној процени 

креће око 200. 

Деца предшколског узраста нису у систему такмичења и рад са њима одвија се кроз 

школице одређених грана спортова. 

 

Анализом стања у такмичарском спорту закључујемо следеће: 

1. Није успостављен систем финансирања трошкова такмичарског и тренерског 

процеса, па је неопходно да спортски клубови због свог опстајања наплаћују 

чланарине и друге трошкове у вези са такмичањем. Самим тим се директно утиче 

на смањен број деце која се такмиче и баве спортом; 

2. Није успостављен систем контроле спровођења програма у спортским клубовима, 

а и финансијско пословање се недовољно контролише; 

3. Мали број женске популације бави се спортом и веома мали број жена учествује у 

управљачким структурама спортских клубова; 

4. Врхунски резултати изостају, јер млади нису довољно мотивисани за 

професионално бављење спортом. Велики проблем општине Алибунар је пад 

наталитета и миграција младих услед избора образовања или запослења, лош 

социјални статус становништва, тако да све мање деце започиње бављење 
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спортом, а они који се већ баве немају довољно средстава за постизање 

врхунских резултата. 

 

7.3. Категоризација 

Правилником о националној категоризацији спортова одређен је ранг спортских грана у 

Републици Србији. Све спортске гране разврстане су у шест категорија. У складу са 

Правилником, све спортске гране са територије општине Алибунар разврстане су у четири 

групе. 

Разврставање спортских грана 

I група: II група: III група: 

Фудбал Шах Аеро Моделарство 

Кошарка Карате Мотоциклизам  

Рукомет Џију-џица Спортски риболов 

 Стони тенис  

 

7.4. Кадрови у спорту 

Поред спортисте као физичког лица у систему спорта, Закон о спорту препознаје и остала 

физичка лица у систему спорта и то спортске стручњаке и стручњаке у спорту. Спортски 

стручњаци су лица која имају одговарајуће високо образовање у области спорта, односно 

физичке културе, или су оспособљена за обављање одређених стручних послова у спорту. 

Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те 

врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности. 

Посебан осврт и пажња биће посвећена спортским стручњацима и то тренерима у спорту 

на територији општине Алибунар, односно лицима која у оквиру занимања у спорту учествују у 

демонстрирању спортских вештина, програмирању, планирању и реализацији стручно-

педагошког рада у одређеној спортској грани, не умањујући тиме значај и улогу стручњака у 

спорту. На основу података добијених од клубова, преглед тренера дат је у табели испод. 

 

Преглед тренера у спортским клубова на територији општине Алибунар 

Ред. 

бр. 
Тренери у спортским клубовима Број Проценат 

1. Оперативни тренер ( курс ) 13 48% 

2. Тренер ( више образовање ) 14 52% 

3. Тренер ( високо образовање )   

Укупан број тренера на територији општине Алибунар 27 100% 

 

Напомена: 

 Појединим националним гранским савезима нису потребна звања стечена 

школовањем или стручним оспособљавањем од организација у области спорта које 

се баве стручним оспособљавањем са дозволом за рад, већ услове за добијање 

лиценце сами прописују, независно од стеченог звања. 

 

На основу свега наведеног закључујемо следеће: 

1. Мали је проценат кадрова у спорту са одговарајућим образовањем у области спорта. 

Разлози за то су: недостатак финансијских средстава за радно ангажовање кадрова на 

неодређено време, недовољно развијена свест о значају усавршавања кадрова, 

недовољан број стручних скупова и едукативних семинара и недостатак мотивације 

спортиста, а посебно спортиста средњошколаца, за упис одговарајућих образовних 

установа из области физичке културе и спорта; 

2. Велики проблем у раду, са којим се тренери сусрећу, је недостатак опреме и реквизита. 

 

7.5. Финансирање спорта 
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Спорту као непрофитабилној области на нивоу локалне самоуправе је потребан 

константан извор финансирања, како би се зацртани планови и програми могли реализовати. 

Према Закону о спорту, Општина Алибунар обезбеђује средства у буџету за остваривање 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Алибунар. 

Скупштина општине Алибунар препознала је значај и улогу Спортског савеза општине 

Алибунар, те тако потребе и интересе грађана у области спорта остварује преко Спортског 

савеза општине Алибунар, коме и обезбеђује средства у буџету општине Алибунар сваке 

године. 

Средства се додељују на основу Годишњег програма рада и програма финансирања 

(финансијског плана) одобреног од надлежног органа локалне самоуправе и користе се за 

остваривање потреба и интереса грађана прописаних Законом. 

Саставни део одобреног финансијског плана Спортског савеза општине Алибунар јесте и 

расподела средстава организацијама у области спорта на територији општине Алибунар, 

извршена од надлежног органа Спортског савеза општине Алибунар, а на основу Правилника 

Спортског савеза општине Алибунар о расподели средстава спортским организацијама са 

територије општине Алибунар. 

Организације у области спорта које су чланице Спортског савеза општине Алибунар 

одређена финансијска средства могу добити за редовне и посебне програме, на основу 

одобреног финансијског плана Спортског савеза општине Алибунар. 

 

Табела процентуалног издвајања за спорт из буџета општине Алибунар 

2012. 2013. 2016. 2015. 

2,01 % 2,97% 3,85 % 4,11 % 

 

Поред директног издвајања из буџета, у ранијем периоду извори финансирања су били: 

дотације од привредних субјеката, игара на срећу, спонзорства и личног ангажовања управа 

организација у области спорта. 

 

Анализом финансирања спорта утврђено је да су финансијска средства из буџета 

општине, недовољна за реализацију многих активности које су од виталног значаја за развој 

спорта: стипендирање врхунских спортиста, стипендирање студената будућих кадрова за рад у 

спорту, радно ангажовање на неодређено време кадрова за рад у спорту у организацијама у 

области спорта, финансирање утврђивања здравствене способности спортиста, финансирање 

одржавања спортских објеката. 

Већим издвајањима за спорт, обезбедило би се функционално финансирање које је 

неопходно за развој спорта и постизање врхунских резултата. 

 

7.6. Здравствена заштита спортиста 

Закон о спорту прописује обавезу утврђивања здравствене способности спортисте који 

учествује у спортском такмичењу и то најмање два пута током године. 

Према Правилнику о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање 

спортских активности и учествовања на спортским такмичењима, утврђивање здравствене 

способности спортисте такмичара врши специјалиста спортске медицине у здравственој 

установи у којој се обавља делатност спортске медицине. 

На основу података добијених од спортских организација на територији општине 

Алибунар, у нашој Општине постоји око 1036 спортиста такмичара у категоријама: сениори, 

јуниори, кадети, пионири и млађи пионири. 

Поред спортиста такмичара који су чланови спортских организација и који учествују у 

клубским и школским такмичењима, постоје и спортисти такмичари који су учесници само 

школских такмичења и њихов број се процењује на око 100. 

Чињеница је да се током године може затражити да се обави око 1200 прегледа, с 

обзиром на број од 1036 спортиста такмичара којима је обавеза да се утврди здравствена 

способност најмање два пута у току године. 

У контакту између Спортског савеза општине Алибунар и Дома здравља Алибунар, 

неформално је успостављен систем и дефинисана су правила, а у циљу омогућавања 

утврђивања здравствене способности свим спортистима. 
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Дом здравља Алибунар, као надлежна здравствена установа у јединици локалне 

самоуправе на чијој територији спортиста има пребивалиште или боравиште и даље утврђује 

здравствену способност спортиста такмичара, са тенденцијом пораста броја извршених 

лекарских прегледа. 

Анализом здравствене заштите спортиста може се констатовати следеће: 

1. Велики број младих не испуњава здравствене предиспозиције за бављење физичком 

активношћу; 

2. Дом здравља Алибунар не поседује одговарајућу опрему за тестирање спортиста и нема 

успостављену сарадња са установама које се баве тестирањем спортиста; 

3. Утврђивање здравствене способности не обавља се за све спортисте у оптималном 

временском року, а код појединих спортиста утврђивање здравствене способности не 

обавља специјалиста спортске медицине. 

 

7.7. Жене у спорту 

Статистички подаци говоре о ниској заступљености жена пре свега у националним 

селекцијама, клубовима, управама, са мање спортискиња на врхунском нивоу и са мање 

учесница на спортским догађајима од значаја. 

Стога су мање медијски заступљене и једва видљиве у телевизијским преносима спорта, 

не рачунајући Олимпијске игре. 

Главни проблем изостанка жена из спорта јесте недостатак времена које могу 

организовати по својој вољи, с обзиром на чињеницу да највећи терет посла код куће и у 

породици носе жене. 

На територији општине Алибунар посебна пажња посвећена је укључивању женске 

популације у систем спорта и то пре свега кроз тренажни, такмичарски процес и организацију 

разних спортских манифестација. 

Приметно је повећање броја жена које се баве спортом у односу на број мушкараца. 

Посебни резултати постигнути су у области рекреативног и школског спорта. Одређени број 

жена се баве рекреативним активностима које се углавном своде на рад у теретани, јогу и 

аеробик. 

Разлози малог броја жена у спорту су: мали проценат организација у области спорта које 

раде са женском популацијом, незаинтересованост жена за образовање у области спорта, 

укључујући и спортско новинарсто, недовољан проценат женских кадрова у спорту, 

незаступљеност у органима управљања и руковођења, незаинтересованост за разне 

организоване облике спортских активности. 

 

7.8. Спорт особа са инвалидитетом 

Спорт и физичка активност собом носе позитиван утицај на квалитет живота, здравље, 

менталну стабилност, мотивацију и самопоуздање особа са инвалидитетом. 

Особе са инвалидитетом немају усвојене навике бављења спортом у раним годинама, 

због немогућности бављења спортом попут вршњака без инвалидитета, нарочито на часовима 

физичког васпитања у школи. 

Спортске активности за особе са инвалидитетом се могу поделити у три групе: за особе са 

оштећењем вида и слуха, за особе са моторичким поремећајима и за особе са потешкоћама у 

менталном развоју. 

На територији општине Алибунар не постоји удружење које обједињује све особе са 

инвалидитетом, није успостављена кординација са надлежним институцијама у вези са 

добијањем основних података о особама са инвалидитетом из којих се могу планирати 

одређене активности и не постоји интересовање за организовање или учешће на такмичењима 

особа са инвалидитетом, а ни прилази спортским објектима нису им прилагођени. 

 

7.9. Спорт за све 

Област спорта која обухвата бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, 

унапређивање здравља или унапређивања сопствених резултата у свим сегментима популације 

јесте спорт за све, или рекреативни спорт. 

Концепт „спорт за све“ истиче у први план да рекреативни спорт мора да карактерише 

редовни програм вежбања у циљу очувања здравља и физичке спремности. 
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Рекреативни спорт који становништво општине Алибунар значајно преферира, реализује 

се кроз активности које организују и спроводе поједине организације у области спорта, као и 

друге организације на територији општине Алибунар. 

На територији општине Алибунар рекреативним спортом самоорганизовано или 

организовано се, по процени, бави око 350 грађана, махом средњих година. 

Услови за бављење рекреативним спортом у погледу простора и опреме нису 

незадовољавајући, али могу бити много бољи. 

Највећи проблем представља недостатак затворених спортских објеката као и недовољно 

слободних термина у постојећим затвореним спортским објектима. 

Не постоје организације у области спорта које се баве промоцијом и активностима у вези 

са развојем спорта за све, тако да нема довољно активности у циљу промоције рекреативног 

спорта за све грађане, а посебно за грађане средњих година и за најстарије, оба пола, нема 

кадрова за занимања из области „спорт за све“. 

Спортска активност радника недовољно је организована, тако да рекреативци наше 

оштине не учествују у спортским сусретима рекреативаца широм земље. 

 

8. ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

Школски спорт у смислу Закона о спорту, обухвата организоване наставне и ваннаставне 

активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења 

која се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и програмом, 

утврђеним у складу са законом. 

Школски спорт на територији општине Алибунар који организује и спроводи Спортски 

савез општине Алибунар на основу календара и пропозиција такмичења Савеза за школски 

спорт Србије, организован је на завидном нивоу. 

Учесницима је обезбеђено утврђивање здравствене способности, такмичарске 

легитимације, дипломе, исхрана и освежење, а у зависности од степена такмичење превоз и 

смештај. 

Спортски реквизити и опрема обезбеђују се школама у складу са потребама и 

финансијским могућностима. 

За такмичења која се одржавају на територији општине Алибунар обезбеђује се комплетна 

организације која подразумева ангажовање помоћног особља, службених лица, обезбеђивање 

простора, опреме и реквизита. 

Ученици основних школа такмиче се на општинском нивоу у кошарци, малом фудбалу, и 

одбојци. За такмичења у осталим спортским дисциплинама, заинтересовани ученици се могу 

директно пријавити и учествовати на окружним или међуокружним такмичењима. 

Деца предшколског узраста нису обухваћена школским такмичењима. У току је анализа на 

основу које ће се наћи начин за укључивање предшколаца у школска такмичења. 

 

Табеларни преглед учесника у школском спорту у 2016. години 

 Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Међуокружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

Укупно 

Број спортова 5 5 1 1 12 

Број мушких екипа 25 5 1 1 32 

Број женских екипа 25 5 1 1 32 

Број ученика 240 50 4 4 298 

Број ученица 240 50 4 4 298 

Број утакмица 35 14 4 4 57 

 

Напомена: 

 Укупан број спортова из табеле није добијен сабирањем колона, с обзиром да се у 

већини случајева ученици надмећу у истим спортовима на различитим нивоима 

такмичења. 
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 Укупан број ученика и ученица који су учествовали на школским такмичењима 

приказан у табели, не подразумева број различитих особа укључених у такмичења, 

већ напротив, велика већина истих ученика и ученица се такмичи у различитим 

спортовима. 

 

Анализом стања у школском спорту закључујемо следеће: 

1. Не постоји континуитет у постојању и раду спортских секција, нема довољно 

термина, недостају одговарајући спортски реквизити и опрема. Женска популација 

је заинтересована за учествовање у раду секција и на такмичењима, а са друге 

стране, поједини ученици учествују на више такмичења; 

2. Унутар школе не организују се такмичења и ученици нису мотивисани за спортске 

активности. У радној недељи има мали број часова физичког васпитања; 

3. Не постоји организовано деловање педагога физичког васпитања, посебно у 

сеоским срединама, где нема ни довољно тренера. 

 

9. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Уређене и опремљене површине и објекти намењени обављању спортских активности 

представљају спортске објекте у смислу Закона. 

Према врсти у коме се обављају спортске активности, објекти могу бити: затворени 

спортски објекти и отворени спортски објекти. 

Затворени спортски објекти јесу објекти који представљају физичку, функционалну и 

техничко-технолошку целину са свим инсталацијама, постројењима и опремом, намењени за 

обављање одређених спортских активности. 

Отворени спортски терени јесу посебно уређене површине намењене за обављање 

одређених спортских активности. 

Позивајући се на националну стратегију развоја спорта у Србији, направљена је генерална 

класификација спортских објеката: 

 Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени); 

 Спортски центри (комплекс затворених и отворених спортских терена); 

 Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски стадион, 

разни отворени спортски терени, зграде веслачког клуба итд.); 

 Адаптирани простори за вежбање 

 

Преглед броја спортских објеката по класификацији спортских објеката 

Назив насељеног 

места 

Фискултурне 

сале 

Отворени 

спортски 

терени 

Специјални 

спортски 

објекти 

Адаптирани 

простор за 

вежбање 

Алибунар 1 2 1 1 

Банатски Карловац 2 2 1 1 

Владимировац 2 2 1 1 

Добрица 1 1 1  

Иланџа 1 1 1  

Јаношик 1 1 1  

Локве 1 1 1  

Николинци 1 1 0  

Нови Козјак 1 1 1  

Селеуш 1 2 1  

Девојачки Бунар 0 1 1  

Укупно 12 15 10 3 

 

Напомена: 

 У насељеном месту Алибунар постоји фискултурна сала и отворени терени 

(кошарка, мали фудбал) при основној и среднјој школи. Под термином специјални 

спортски објекти подразумева се стадион - фудбалски терен, ФК „Будућност“ 
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 У Банатском Карловцу, Владимировцу, Добрици, Иланџи, Јаношику, Локвама, 

Николинцима, Новом Козјаку, Селеушу, Девојачком Бунару постоје фискултурне сали и 

отворени терени (кошарка, мали фудбал) при основној школи. 

 Сва остала горе наведена насељена места у општини Алибунар имају отворене 

терене фудбалске терене, сем Николинаца. 

 Адаптирани простори за вежбање подразумавају спортске објекте које користе 

Карате клуб из Алибунара,Банатског Карловца и Владимировца 

 

Фискултурна сала која задовољава услове за одигравање првенствених утакмица 

спортова који се играју у затвореним спортским објектима јесте сала при ОШ „Душан Јековић“ у 

Банатском Карловцу. У њој се одигравају утакмице у рукомету и кошарци. Услове за одигравање 

одбојке имају шкоске сале из Добрице, Иланџе, Јаношика, Локвама, Николинцима, Новом 

Козјаку и Селеушу. Фискултурна сала при средњој школи из Алибунара нема услове за 

одигравање утакмица. Основна школа из алибунара нема фискултурну салу. 

Стање у којој се фискултурне сале налазе је задовољавајуће, али је свакако неопходно, 

како би се побољшали услови рада, у већини сала извршити санацију паркета, ремонт расвете, 

замену столарије и стакала, постављање заштитних и преградних мрежа,опремање неопходним 

реквизитима и опремом, као и обезбедити дежурство током и одржавање хигијене након 

коришећења. 

Већина отворених спортских терена служе намени у већој или мањој мери, док поједине 

отворене терене треба хитно привести намени и омогућити њихово коришћење. Неопходно је 

извршити санацију помоћних објеката код терена, обележавање терена, ремонт постојеће или 

постављање нове заштитне ограде, замену оштећених и набавку нових реквизита, као и ремонт 

расвете. 

Специјални спортски објекти - фудбалски терени су у добром или врло добром стању, пре 

свега захваљујући ангажовању самих клубова. Код већине терена неопходно је извршити 

радове на одржавању и опремању помоћних просторија, постављању заливних система, 

уређењу трибина, постављању нове или ремонту постојеће расвете, ремонту или набавци 

нових косачица, спортске опреме и реквизита. 

Адаптирани простори за вежбање и такмичење корисника су у функционалном стању и 

задовољавају неопходне услове. 

Неопходно је завршити спортску фискултурну салу при основној школи у Алибунару. 

Пошто све фискултурне сале не испуњавају довољно услова за одржавање различитих 

спортских такмичења како школских тако и клубских. 

Неопходно је изградити вишенаменску балон салу, чиме би услови у којима се тренира 

одговарали успесима такмичара. Тиме би сви спортови имали услове за тренирање и 

такмичење на једном месту, створили би се основни услови за отпочињање са радом разних 

спортских школа. 

У општини постоји и велика потреба за затворени базен пошто не постоји ниједан 

затворени базен, који би поред спортиста користили сви грађани наше Општине. 

Неопходно је израдити Правилник за категоризацију спортских објеката на територији 

општине Алибунар, којим би се одредили приоритети за одржавање и инвестирање. 

Неопходно је успоставити потпуну базу података постојеће спортске инфраструктуре и 

упис исте код Републичком Геодетском Заводу служби за катастар непокретности. 

Свот анализа спортске инфраструктуре 

Снаге Слабост 

 постојање фудбалских терена у свим 

насењеним местима 

 постојање терена за мале спортове у свим 

насењеним местима 

- недовољно опремљени пратећи објекти 

фудбалских терена 

- недовољан број фискултурних сала које 

задовољавају услове првенствених 

утакмица  

- непостојање затвореног базена 

Шансе  Претње 
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 домаћи доступни фондови  

 завршетак фискултурне сале са пратећин 

садржајима 

 међуопштинска сарадња 

 заједничка улагања са суседним 

општинама 

 инострани фондови 

- нови избори у Србији 

- чести измени закона о планирању и 

изградњи 

- миграција млађег становништва у 

градским срединама 

- негативни друштвени трендови 

 
10. СПОРТ И ТУРИЗАМ 

 

Посебно значајан чинилац популаризације и развоја спорта јесте туризам. 

Представља један од најпопуларнијих облика кретања. Тешко је направити јасну 

разлику, па се све чешће, када се говори о спорту и туризму, користи термин спортски 

туризам. 

Спортски туризам подразумева путовање, где је примарна мотивација активно 

или пасивно ангажовање у спорту и спортским активностима. 

 

Анализом стања у спортском туризму закључујемо следеће: 

Општина Алибунар нема довољан број смештајних капацитета за организацију 

великих такмичења и спортских манифестација од значаја за Покрајину и Републику, 

нити су расположиви потенцијали у области спорта и туризма у довољној мери 

медијски заступљени. 

 
11. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

 

На основу спроведених анализа, у овом делу стратешког документа постављени су 

основни елементи Програма: 

 Визија 

 Приоритети 

 Стратешки циљеви 

 Програми развоја. 

 

Визија општине Алибунар представља слику жељеног стања ка којем се тежи 

реализацијом активности које су дефинисане Програмом развоја спорта општине Алибунар до 

2018. године. Визија представља идеју водиљу ка којој су усмерене све снаге које су ангажоване 

током реализације различитих активности унутар Програма. Суштина Програма развоја спорта 

никако није формирање документа, већ успостављање континуираног процеса лаганих и 

позитивних промена у локалној заједници у целини. 

 

11.1. Визија развоја спорта општине Алибунар 

Из свега до сада приказаног и приложеног у овом документу, дефинисана је ВИЗИЈА 

развоја спорта општине Алибунар до 2018. године и гласи: 

 

Општина Алибунар је 2018. модерна локална самоуправа која следи европске трендове, 

прати потребе становништва, има развијену спортску инфраструктуру, спорт је 

доступан свима, велики број младих и талентованих бави се спортом и постижу 

запажене резултате. 
 

 

 

 



 

12. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА И МЕРА РАЗВОЈА 

 

Приоритет 1: Такмичарски спорт 

Стратешки циљ Специфични циљеви Мере 

Унапређење 

такмичарског 

спорта 

Развој врхунског спорта 

 Развој механизама стручне подршке за селекцију и праћење развоја талентованих спортиста 

 Унапређење сарадње између спортских клубова и школских секција 

 Мотивисање талентованих спортиста за постизање врхунских резултата 

Јачање капацитета 

запослених у спорту  

 Унапређење капацитета спортских радника путем неформалног образовања 

 Увећање броја стручно оспособљених и високообразованих кадрова у спорту 

Промоција такмичарског 

спорта 

 Организовање такмичења на покрајинском, националном и међународном нивоу 

 Медијска кампања о предностима и значају такмичарског спорта 

Побољшање услова за 

реализацију такмичарског 

спорта 

 Опремање спортских инфраструктурних објеката 

Унапређење система 

финансирања  

 Обезбеђење финансијских средстава из домаћих и страних фондова путем конкурса  

 Увођење механизама за системско финансирање врхунских резултата 

 Увећање финасијских средстава намењених спорту 

 Подстицање привредника за донације и спонзорства организацијама у области спорта 

 

Проритет 2: Школски спорт 

Стратешки циљ Специфични циљеви Мере 

Унапређење 

школског спорта  

Веће учешће деце и 

младих у школском спорту 

 Промоција школског спорта код најраније популације 

 Унапређење сарадње између спортских клубова и школа 

 Унапређење система такмичења у школском спорту 

Јачање капацитета 

образовних институција  

 Стручно усавршавање и континуирана едукација педагога физичке културе  

 Обезбеђивање финансијских средстава за рад секција 

 Обезбеђивање додатних термина за несметано функционисање секција 
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Побољшање услова за 

реализацију школског 

спорта 

 Опремање школских спортских објеката 

Промоција правих спо-

ртских вредности, спо-

ртског понашања и фер 

плеја на свим спортским 

такмичењима 

 Припрема материјала за промоцију правих спортских вредности 

 Унапређење свести грађана о неговању правих спортских вредности 

 Подстицање ученика са инвалидитетом за учествовање у школском спорту 

 

Приоритет 3: Рекреативни спорт, спорт за жене и спорт особа са инвалидитетом 

Стратешки циљ Специфични циљеви Мере 

Унапређење 

рекреативног 

спорта, спорта за 

жене и спорта 

особа са 

инвалидитетом  

Јачање свести стано-

вништва о значају 

физичке активности 

 Промоција и популаризација редовне физичке активности 

 Унапређење сарадње са вишим инстанцама у области спорта 

 Унапређење сарадње са Саветом за младе и другим организацијама  

Реализација спортско 

рекреативних програма  

 Обезбеђење услова за масовно учешће становника у спортско-рекреативним активностима 

 Реализација спортско рекреативних програма намењених женама  

 Реализација спортско рекреативних програма намењених особама са инвалидитетом 

 Реализација спортско рекреативних програма намењених запосленима 

 

Приоритет 4: Спортска инфраструктура 

Стратешки циљ Специфични циљеви Мере 

Квалитетно и 

континуирано 

унапређење 

спортске 

инфраструктуре  

Унапређење постојеће 

спортске 

инфраструктуре 

 Унапређење постојеће инфраструктуре у области рекреативног спорта 

 Унапређење постојеће инфраструктуре у области школског и такмичарског спорта 

 Прилагођавање спортских објеката особама са инвалидитетом 

Увећање капацитета 

спортске 

инфраструктуре 

 Изградња инфраструктурних објеката значајних за област рекреативног спорта 

 Изградња инфраструктурних објеката од значаја за школски и такмичарски спорт 
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13. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

13.1. Акциони план такмичарског спорта 

 

Приоритетна област: Такмичарски спорт 

Стратешки циљ: Унапређење такмичарског спорта 

 

Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори 

Носиоци 

активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Развој 

врхунског 

спорта 

Развој механизама стручне подршке за 

селекцију и праћење развоја 

талентованих спортиста 

Формирање 

стручног радног 

тела 

Решење о 

формирању 

радног тела 

Спортски 

савез 
ЈЛС 2016-2018. 

Унапређење сарадње између спортских 

клубова и школских секција 

Организовање 

периодичних 

скупова 

Записник са 

одржаног скупа 

Спортски 

савез, 

Образовне 

институције, 

ЈЛС 

ЈЛС 2016-2018. 

Мотивисање талентованих спортиста за 

постизање врхунских резултата 

Израда Правилника 

о критеријумима за 

стипендирање 

клубова и спортиста 

Правилник о 

критеријумима  

Спортски 

савез 
ЈЛС 2016-2018. 

Награђивање клу-

бова и спортиста за 

постигнуте успехе 

Одлука о 

награђивању 

Спортски 

савез 
ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Јачање 

капацитета 

запослених у 

спорту 

Унапређење капацитета спортских 

радника путем неформалног образовања 

Израда базе подата-

ка кадрова у спорту 

Евиденциони 

преглед  

Спортски 

савез,  
ЈЛС 2016-2018. 

Упућивање посто-

јећих кадрова на 

едукације 

Сертификати Спортски 

савез 
ЈЛС 2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори 

Носиоци 

активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Увећање броја стручно оспособљених и 

високообразованих кадрова у спорту 

Стипендирање 

школовања кадрова 

у спорту 

Одлука о 

стипендирању 

ЈЛС, Спортски 

савез 
ЈЛС 2016-2018. 

Промоција 

такмичарског 

спорта 

Организовање такмичења на 

покрајинском, националном и 

међународном нивоу 

Обезбеђивање 

услова за органи-

зацију такмичења 

Известај коми-

сије о испуње-

ности услова 

ЈЛС, Спортски 

савез 
ЈЛС 2016 -2018. 

Пријава на конкурс 

за организацију 

такмичења 

Одлука о подно-

шењу пријаве на 

конкурс 

Спортски 

савез 
ЈЛС 2016-2018. 

Медијска кампања о предностима и 

значају такмичарског спорта 

Организовање 

трибина уз учешће 

врхунских 

спортиста 

Извештај 

медија 

ЈЛС, Спортски 

савез, Медији 
ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Побољшање 

услова за реали-

зацију такмича-

рског спорта 

Опремање спортских инфраструктурних 

објеката 

Набавка спортске 

опреме и реквизита 

Пописна листа, 

отпремница 

ЈЛС, Спортски 

савез, АПВ и 

РС 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Унапређење 

система 

финансирања  

Обезбеђење финансијских средстава из 

домаћих и страних фондова путем 

конкурса  

Аплицирање на 

конкурсе АПВ, РС и 

ЕУ  

Пријаве 

ЈЛС, Спортски 

савез, АПВ и 

РС 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Увођење механизама за системско 

финансирање врхунских резултата 

Израда критеријума 

за избор клубова и 

спортова од 

посебног значаја  

Правилник о 

критеријумима  

Спортски 

савез 
ЈЛС 2016-2018. 

Анализа резултата 

организација у обла-

сти спорта и распо-

дела средстава 

Одлука о 

расподели 

средстава 

Спортски 

савез 
ЈЛС 2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори 

Носиоци 

активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Увећање финасијских средстава 

намењених спорту 

Иницијатива за доно-

шење одлуке о уве-

ћању средстава за 

спорт, почевши од 

3% са постепеним 

увећањем до 4 % 

Одлука о 

процентуалном 

увећању 

средстава за 

спорт 

ЈЛС ЈЛС 2016-2018. 

Подстицање привредника за донације и 

спонзорства организацијама у области 

спорта 

Организовање спо-

ртских манифеста-

ција уз рекламира-

ње привредних 

субјеката 

Фотографије и 

извештаји 

медија 

ЈЛС Спортски 

савез,  
ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Промоција дру-

штвено одговорног 

пословања 

Извештаји 

медија 

ЈЛС, Спортски 

савез 
ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

 

13.2. Акциони план школског спорта 

 

Приоритетна област: Школски спорт 

Стратешки циљ: Унапређење школског спорта 

 

Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори Носиоци активности 

Извор 

финансиrања 

Временски 

рок 

Веће учешће 

деце и младих у 

школском спорту 

Промоција 

школског спорта 

код најраније 

популације 

Организација скупова и демо-

нстрација спортских вештина од 

врхунских спортиста  

Записници са 

скупова и изве-

штаји медија 

Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Анкетно истраживање о 

интересима и потребама 

најраније популације за 

спортским активностима 

Елаборат Спортски савез ЈЛС 2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори Носиоци активности 

Извор 

финансиrања 

Временски 

рок 

Повећање садржаја школског 

спорта на сајту школа и у 

медијима 

Сајтови школа 

и медијски 

извештаји 

Образовне институције, 

Медији, Спортски савез 
ЈЛС 2016-2018. 

Организација спортске 

олимпијаде предшколаца 

Медијски 

извештаји, 

записници са 

такмичења 

Образовне 

институције,Спортски 

савез 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Увођење изборног предмета 

„спорт“ за ученика нижих 

разреда основног образовања 

Реализација 

наставе  

ЈЛС, Спортски савез, 

образовне институције 
ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Укључивање образовних 

институција у пројекат „спорт у 

школе“ 

Реализација 

пројекта 

ЈЛС, Спортски савез, 

образовне институције 

АПВ И РС 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Унапређење са-

радње између 

спортских клубо-

ва и школа 

Организација периодичних 

скупова  

Записник са 

састанка 

Спортски савез, 

образовне институције 
ЈЛС 2016-2018. 

Унапређење 

система 

такмичења у 

школском спорту 

Анкентно истраживање о 

интересима и потребама 

ученика за спортским 

такмичењима по грани спорта 

Елаборат Спортски савез ЈЛС 2016-2018 

Израда програма спортских 

активности на основу постојећих 

ресурса и извештаја о 

интересима ученика 

Одлука о 

усвајању 

програма  

Спортски савез, 

Образовне институције, 

Педагози физичке 

културе 

ЈЛС 2016-2018 

Организација спортских 

такмичења у школи 

Записници са 

такмичења и 

медисјки 

извештаји 

Спортски савез, 

Образовне институције, 

Педагози физичке 

културе 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори Носиоци активности 

Извор 

финансиrања 

Временски 

рок 

Организација школских спор-

тских такмичења за ученике који 

нису регистровани за клубове, 

спортски неактивне уч-нике и оне 

који немају здравствених 

предиспозиција за бављење 

спортом. 

Записници са 

такмичења и 

медијски 

извештаји 

Спортски савез, 

Образовне институције, 

Педагози физичке 

културе 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Организација општинске 

школске олимпијаде 

Записници са 

такмичења и 

медијски 

извештаји 

Спортски савез, 

Образовне институције, 

Педагози физичке 

културе 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Јачање 

капацитета 

образовних 

институција 

Стручно усавр-

шавање и конти-

нуирана едука-

ција педагога 

физичке културе  

Учешће педагога физичке 

културе на стручним 

едукативним скуповима 

Сертификати 
ЈЛС, Спортски савез, 

Образовне институције 
ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Обезбеђивање 

финансијских 

средстава за рад 

секција 

Подношење иницијативе за 

доношење одлуке о 

финансирању активности 

спортских секција  

Одлука о фина-

нсирању акти-

вности спор-

тских секција 

ЈЛС, Спортски савез, 

Образовне институције  
ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Обезбеђивање 

додатних терми-

на за несметано 

функционисање 

секција 

Подношење иницијативе за 

промену организације рада 

образовних институција 

Одлука о 

подношењу 

иницијативе 

Спортски савез, 

Образовне институције  
ЈЛС 2016-2018. 

Побољшање 

услова за 

реализацију 

школског спорта 

Опремање 

школских 

спортских 

објеката 

Набавка спортске опреме и 

реквизита 

Пописна листа, 

отпремница 

ЈЛС, Спортски савез, 

АПВ и РС 
ЈЛС АПВ и РС 2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори Носиоци активности 

Извор 

финансиrања 

Временски 

рок 

Промоција правих 

спортских 

вредности, 

спортског 

понашања и фер 

плеја на свим 

спортским 

такмичењима 

Припрема мате-

ријала за промо-

цију правих 

спортских 

вредности 

Дељење промо материјала са 

промоцијом правих спортских 

вредности 

Флајер 

ЈЛС, Спортски савез, 

организације у области 

спорта, Образовне 

институције 

ЈЛС, АПВ, РС, 

ЕУ фондови 
2016-2018. 

Унапређење 

свести грађана о 

неговању правих 

спортских 

вредности 

Организовање скупова на тему 

неговање правих спортских 

вредности 

Записници са 

скупова и 

Извештаји 

медија  

ЈЛС, Спортски савез, 

Организације у обла-сти 

спорта, Образовне 

институције, Педагози 

физичке културе, 

Удружења особа са 

инвалидитетом 

ЈЛС, АПВ, РС 

и ЕУ фондови 
2016-2018. 

Организација спортских 

такмичења са фер плејом и 

смањењем броја неспортског 

понашања 

Записници са 

такмичења 

Извештаји 

медија 

ЈЛС, Спортски савез, 

Образовне институције, 

Педагози физичке ку-

лтуре, Удружења особа са 

инвалидитетом 

ЈЛС, АПВ, РС 

и ЕУ фондови 
2016-2018. 

Подстицање 

ученика са 

инвалидитетом 

за учествовање 

у школском 

спорту 

Организација спортских акти-

вности и школских такмичења у 

којима би учешће узели уче-

ници са инвалидитетом у ра-

зличитим улогама (такмичар, 

судија, техничка лица... ) 

Извештаји о 

броју ученика 

са 

инвалидитетом 

укључених у 

школски спорт 

ЈЛС, Спортски савез, 

Образовне институције, 

Педагози физичке 

културе, Удружења 

особа са инвалидитетом 

ЈЛС, АПВ , РС 

и ЕУ фондови 
2016-2018, 

 

13.3. Акциони план рекреативног спорта, спорта за жене и спорта особа са инвалидитетом 

 

Приоритет 3: Рекреативни спорт, спорт за жене и спорт особа са инвалидитетом 

Стратешки циљ: Унапређење рекреативног спорта, спорта за жене и спорта особа са инвалидитетом 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори Носиоци активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Јачање свести 

становништва о 

значају физичке 

активности 

Промоција и 

популаризација 

редовне физичке 

активности 

Организовање трибина 

на тему редовне физичке 

активности  

Медијски 

извештаји 

ЈЛС, Спортски савез, 

Организације у области 

спорта 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Израда промотивног 

материјала 
Флајери ЈЛС, Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС  

Унапређење 

сарадње са вишим 

инстанцама у 

области спорта 

Организовање перио-

дичних скупова и инте-

рактивних радионица 

Медијски 

извештаји 

Организације у области 

спорта на територији 

АПВ и РС, Спортски 

савез 

ЈЛС 2016-2018. 

Укључивање становни-

штва општине у спорт-

ске активности организа-

ција на нивоу АПВ и РС 

Медијски 

извештаји 

Записници 

Организације у области 

спорта на територији 

АПВ и РС, Спортски 

савез 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Унапређење сара-

дње са Саветом за 

младе и другим 

организацијама 

Организовање турнира 

за младе у различитим 

спортовима  

Медијски 

извештаји 

Савет за младе, 

Спортски савез, 

Организације у области 

спорта АПВ и РС 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Реализација 

спортско 

рекреативних 

програма 

Обезбеђење усло-

ва за масовно уче-

шће становника у 

спортско-рекре-

ативним 

активностима 

Покретање иницијати-

ве за оснивање удру-

жења које би се бави-

ло активностима веза-

ним за рекреативни 

спорт 

Решење из 

АПР-а 
Спортски савез ЈЛС 2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори Носиоци активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Израда програма 

спортско-рекреативних 

активности 

Одлука о 

усвајању 

програма 

Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Укључивање стручних 

сарадника у 

реализацију програма 

Одлука о анга-

жовању стру-

чних сарадника 

Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Едукација и лиценци-

рање организатора 

рекреације у спорту 

Сертификати 

Лиценце 

Спортски савез, 

Организације у области 

спорта АПВ и РС 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Организовање 

бициклистичке туре 

Медијски 

извештаји 
Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Јавна демонстрација 

планинарских вештина 

Медијски 

извештаји 
Спортски савез ЈЛС 2016-2018. 

Организовање 

спортских активности 

месних заједница 

Медијски 

извештаји 

Спортски савез, 

Организације у области 

спорта АПВ и РС 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Организовање пеша-

чких тура и маратона 

Медијски 

извештаји 
Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Реализација 

спортско- рекре-

ативних програма 

намењених 

женама 

Организовање нового-

дишње фитнес забаве 

Медијски 

извештаји 
Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Организовање јавног 

часа самоодбране за 

жене 

Медијски 

извештаји 
Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори Носиоци активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Организовање пикадо 

лиге за жене 

Медијски 

извештаји 
Спортски савез ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Реализација 

спортско 

рекреативних 

програма 

намењених 

особама са 

инвалидитетом 

Формирање базе 

података особа са 

инвалидитетом 

Израђена база 

података 

Спортски савез, 

Удружења особа са 

инвалидитетом 

ЈЛС, 2016-2018. 

Израда програма 

активности на основу 

базе података 

Одлука о 

усвајању 

програма 

Спортски савез, 

Удружења особа са 

инвалидитетом 

ЈЛС, 2016-2018. 

Организовање спор-

тских активности осо-ба 

са инвалидитетом на 

локалном нивоу  

Медијски 

извештаји 

Записници 

Спортски савез, 

Удружења особа са 

инвалидитетом 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Укључивање особа са 

инвалидитетом у спо-

ртске активности које 

организују више 

инстанце 

Медијски 

извештаји 

Записници 

Спортски савез, 

Удружења особа са 

инвалидитетом 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

Реализација спо-

ртско рекреати-

вних програма 

намењених 

запосленима 

Организација радничко 

спортских игара 

Медијски 

извештаји 

Записници 

Спортски савез, 

Организације у области 

спорта АПВ и РС 

ЈЛС, АПВ, РС 2016-2018. 

 

13.4. Акциони план спортске инфраструктуре 
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Приоритет 4: Спортска инфраструктура 

Стратешки циљ: Квалитетно и континуирано унапређење спортске инфраструктуре 

 

Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори 

Носиоци 

активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Унапређење 

постојеће 

спортске 

инфраструктуре 

Унапређење постојеће 

инфраструктуре у 

области рекреативног 

спорта 

Израда базе података о 

стању и потребама објека-

та у области рекреативног 

спорта 

Решење о 

формирању 

радног тела 

Спортски савез 
ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Израда пројектне доку-

метације у складу са ана-

лизом стања и потреба 

Пројектна 

документација 

ЈЛС, 

Спортски савез, 

ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Извођење радова на 

објектима у складу са 

утврђеним стањем и 

потребама 

Фотографије 

објеката и изве-

штај надзорног 

органа 

ЈЛС, 

Спортски савез 

ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Израда пројектно техничке 

документације и извођење 

радова на изградњи 

бициклистичке стазе 

Фотографије 

објекта и изве-

штај надзорног 

органа 

Општина 
ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Унапређење постојеће 

инфраструктуре у 

области школског и 

такмичарског спорта 

Израда базе података о 

стању и потребама 

објеката 

Израђена 

анализа стања 

Спортски са-

вез,Образовне 

институције, ЈЛС 

ЈЛС 2016. 

Израда пројектне докуме-

тације у складу са анали-

зом стања и потреба 

Пројектна 

документација 

ЈЛС, 

Спортски савез 

ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Извођење радова на обје-

ктима у складу са утврђе-

ним стањем и потребама 

Фотографије обје-

кта и извештај 

надзорног органа 

ЈЛС, 

Спортски савез 

ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 
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Специфични 

циљеви 
Мере Активности Индикатори 

Носиоци 

активности 

Извор 

финансирања 

Временски 

рок 

Прилагођавање 

спортских објеката 

особама са 

инвалидитетом 

Израда базе података о 

стању и потребама 

објеката 

Израђена 

анализа стања 

Спортски са-

вез,Образовне 

институције, ЈЛС 

Локална 

самоуправа 
2016. 

Извођење радова на обје-

ктима у складу са утврђе-

ним стањем и потребама 

Фотографије обје-

ката и извештај 

надзорног органа 

ЈЛС, 

Спортски савез 

ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Увећање 

капацитета 

спортске 

инфраструктуре 

Изградња инфрастру-

ктурних објеката 

значајних за област 

рекреативног спорта 

Израда пројектно техни-

чке документације и изгра-

дња трим стазе у насеље-

ном месту Алибунар 

Фотографије обје-

кта и извештај 

надзорног органа 

ЈЛС, 

Спортски савез 

ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Изградња 

инфраструктурних 

објеката од значаја за 

школски и такмичарски 

спорт 

Израда пројектно 

техничке документације 

Фотографије обје-

кта и извештај 

надзорног органа 

ЈЛС, 

Спортски савез, 

ЈЛС, АПВ, РС и 

ЕУ 
2016-2018. 

Изградња балон сале 

(вишенаменскe) у 

Општини Алибунар 

Фотографије обје-

кта и извештај 

надзорног органа 

ЈЛС 
ЈЛС, АПВ, РС 

ЕУ 
2016-2018. 

Завршетак изградње фи-

скултурне сале у Алибуна-

ру и Банатском Карловцу 

Фотографије обје-

кта и извештај 

надзорног органа 

ЈЛС, приватни 

инвеститор 

ЈЛС, АПВ, РС 

ЕУ 
2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља Економско – трговинске  
школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, на 41. седници од 02. фебруара 2016. године доноси 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР 

 
 

1. Разрешава се Цвијић Урош са функције члана Школског одбора Економско – 

трговинске  школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, именован из реда 

представника родитеља. 

2. Именује се Станчу Аурел на функцију члана Школског одбора Економско – 

трговинске  школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, из реда представника 

родитеља. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата 

Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 02. 

фебруара 2016. године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-1/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 

 

 

10. 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља Економско – трговинске  
школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, на 41. седници од 02. фебруара 2016. године доноси 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР 

 
 

1. Разрешава се Јосиф Тапалага са функције члана Школског одбора Економско – 

трговинске  школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, именован из реда представника 

родитеља. 

2. Именује се Ивица Росић на функцију члана Школског одбора Економско – трговинске  

школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, из реда представника родитеља. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског 

одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 02. фебруара 2016. године 
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4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-2/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

11. 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља Основне школе „Братство 
и јединство“ Алибунар, на 41. седници од 02. фебруара 2016. године доноси 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР 

 
 

1. Разрешава се Миодраг Јелић из Селеуша са функције члана Школског одбора 

Основне школе „Братство и јединство“ из Алибунара, именован из реда 

представника родитеља. 

2. Именује се Моника Гетејанц из Селеуша на функцију члана Школског одбора 

Основне школе „Братство и јединство“ из Алибунара, из реда представника 

родитеља. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског 

одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 02. фебруара 2016. 

године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-3/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

12. 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе, на 41. седници од 02. фебруара 2016. године доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 

 
1. Разрешава се Предраг Лукић са функције члана Школског одбора Основне 

школе „Први мај“ из Владимировца, именован из реда представника оснивача. 

2. Именује се Бранка Котец Стричевић на функцију члана Школског одбора 

Основне школе „Први мај“ из Владимировца, именована из реда представника 

оснивача. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата 

Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 02. 

фебруара 2016. године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-4/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

13. 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 40. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе, на 41. седници од 02. фебруара 2016. године доноси 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ У ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ 

 
 

1. Разрешава се Драган Калинић са функције члана Школског одбора Основне 

школе „Први мај“ из Владимировца, именован из реда представника оснивача. 

2. Именује се Катарина Марић на функцију члана Школског одбора Основне школе 

„Први мај“ из Владимировца, именована из реда представника оснивача. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата 

Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 02. 

фебруара 2016. године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-5/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
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А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

14. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Општинске 
организације Црвеног крста Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 41. седници од 02. 
фебруара 2016. године доноси: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

1. Даје се сагласност на Извештај о раду Општинске организације Црвеног крста Алибунар 

за 2015. годину који је поднела Општинска организација Црвеног крста Алибунар.  

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.  

 
 
Република Србија 
Аутномна покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-6/2016-06 
Датум: 02. фебруар 2016. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 
 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 
 
 

 
15. 

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 

2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

Алибунар, новембар 2015. година 
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М И С И Ј А 
  
         Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, 
они желе све најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и 
физичку безбедност, лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку. 
        Међутим, на преласку између ова два миленијума превише људи живи испод или на 
граници социо-економске безбедности и људског достојанства. Преко своје мреже Црвени крст 
има циљ  

да побољша живот угроженим људима ангажовањем снага човечности. 
 

         Извештајна 2015година обележена је функционисањем и радом Општинске организације 
Црвеног крста Алибунар у настојању спровођења активности предвиђеним Статутом ЦКС и ДКВ 
и постављеним програмским садржајима: 

- Рад органа Општинске организације ЦК, 

- Служба тражења, 

- Здравствено васпитна делатност, 

- Социјална делатност, 

- Традиционални програми 

- Информативно пропагандни рад. 

 
Општински одбор ООЦК 

          У току 2015.године, одржане су четири седнице Општинског одбора. Поред праћења и 
кооринирања редовних активности Општински одбор је током 2015.године посебну пажњу 
посветио решавању конкретних питања везаних за финансирање организације, самим тим и 
регулисање питања реавања статуса и деловања Црвеног крста као помоћног органа државе у 
хуманитарним пословима. У том циљу кроз непосредне контакте и информације остваривана је 
сарадња са СО-е Алибунар. у 2014 години Општински одбор је остваривао сарадњу са другим 
органзацијама и институцијама у чијој су надлежности посебни сегменти друштвеног живота и у 
чијој су надлежности сегменти друштвеног живота у које се и организација Црвеног крста 
програмски укључује /здравство, социјална заштита, образовање. 

 
Рад комисија ООЦК-а 

          Почетком 2015 године одржане су седнице појединих комисија ЦК Алибунар, на којима су 
разматране програмске активности за наредни период. Чланови комисија упознати су са 
проблемом финансирања Организације у целини и са чињеницом да ће реализација 
програмских активности зависити од финансијских средстава. 

 
Служба тражења 

          У 2015години одвијали су се редовни послови Службе тражења који су јој поверени по 
закону о поверавању јавних овлашћења ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, и сагласно упутству о раду 
Службе тражења. 

 
Здравствена делатност 

           Здравствено васпитни програми, реализовани су у смањеном обиму у складу са 
финансијским могућностима Организације Црвеног крста Алибунар. У протеклом извештајном 
периоду ООЦК Алибунар је хуманитарне задатке на плану здравствене делатности остварила 
кроз облик рада и то: 

 

- Добровољно давалаштво крви. 

         ООЦК Алибунар у сарадњи са Заводом за ТРФ крви Србије, и одељењем за ТРФ 
опште болнице Панчево реализовала планом за 2015.г. предвиђених 14 акција ДДК где је 
прикупљено 451 јединица крви или 2.30% на укупан број становника у општини. 
Организован је и одлазак ДДК у Скупштину града Београда, у организацији Завода за ТРФ 
Србије и Црвеног крста Алибунар. Подељено 192 признања добровољним даваоцима крви. 
У Недељи Црвеног крста од 8-15 маја подељени су пакети за бебе, деци рођеној у нецељи 
црвеног крста. У извештајном периоду ЦК Алибунар обележила је и 1.децембар светски дан 
борбе против сиде (предавања у школама). 
 

- Дистрибутивни систем. 
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         У току 2015године подељено је 300 пакета хране и хигијене социјално угроженом 
становништву општине, као и 2 тоне половне одеће и обуће, Вредност пакета је 686.340,00 
динара, обухваћено је  1250 лица у 10 насељеним места општине. 
 

- Социјална делатност 

         У области ове делатности Црвени крст Алибунар реализује програм Народних кухиња. 
Кухиња тренутно има 250 корисника. Свакодневно 22 дана у месецу кува се (250х22=5500) 
месечно што на годишњем нивоу износи (5500х10=55000 оброка). Кување 250 оброка, за 5 
насељених места наше општине. 
 

         Средства јавног информисања (радио и новине) пратили су активности у области 
хуманитарне помоћи, добровољног давалаштва крви, здравствено васпитног рада, као и све 
активности везане за рад Црвеног крста Алибунар. 
 
ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА 
А Л И Б У Н А Р 
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