
  

Година: 35. Алибунар, 04. април 2016. године Бесплатан примерак Број 8 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
42. 

         На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник Скупштине општине Алибунар у име 
Скупштине општине Алибунар доноси  
 

И С П Р А В К У 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 

220 kV ЗА КОМПЛЕКС ``ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР`` КОЈИ СЕ НАЛАЗИ 
НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

У Плану детаљне регулације дела прикључног далековода 220 kV за комплекс 

''Ветроелектране Алибунар'' који се налази на простору општине Алибунар („Службени лист 

општине Алибунар“, број 45/2015) – у даљем тексту: План, грешком је објављен само уводни 

део Плана без текстуалног дела, због чега се на овом месту ова грешка исправља и објављује 

целокупни текст Плана: 

 

''На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09; 81/09-

исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – 

Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 15. и 40. Статута општине 

Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 12/2008; 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 

Скупштина општине Алибунар на 39. седници одржаној дана 21. децембра 2015. године, доноси 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 

220 kV ЗА КОМПЛЕКС ``ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР`` КОЈИ СЕ НАЛАЗИ 
НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

 Доноси се План детаљне регулације дела прикључног далековода 220 kV за комплекс 
``Ветроелектране Алибунар`` који сe налази на простору општине Алибунар од октобра 2015. 
године, обрађивача ``МПБ Пројект Плус`` д.о.о, са седиштем у Београду, улица Булевар краља 
Александра бр. 91. 

 
Члан 2. 

 План се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
ОПШТИ ДЕО 

1. Циљ израде Плана 

2. Правни и плански основ за изграду Плана 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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3. Извод из Посторног плана општине Алибунар 

4. Граница Плана 

5. Постојеће стање 

6. Стечене обавезе 

7. Услови надлежних институција 

8. Подлоге за израду Плана 

ПЛАНСКИ ДЕО 
1. Правила уређења 

1.1. Функционалне целине и подела простора у планском обухвату н апосебне 

зоне/појасе 

1.2. Намена и коришћење земљишта у заштитном и извођачком појасу 

1.3. Регулација коридора далековода и биланс површина 

1.4. Правила за издвајање површина јавне намене и установљавање права службености 

1.5. Правила за обележавање земљишта за стубна места далековода 

1.6. Правила усаглашавања атарским путевима 

1.7. Правила коришћења обрадивог пољопривредног земљишта у заштитном појасу 

далековода 

1.8. Мере заштите животне средине, природних и културних добара 

1.8.1. Услови и мере заштите животне средине 

1.8.2. Услови и мере заштите природних добара 

1.8.3. Услови и мере заштите непокретних културних добара 

1.9. Инжењерско геолошки услови 

1.10. Мере заштите од пожара, елементарних непогода, акцидената и услови од 

интереса за одбрану земље и цивилно ваздухопловство 

2. Правила грађења 

2.1. Правила за изградњу далековода 

2.1.1. Услови за техничко решење инсталације далековода 

2.1.2. Услови за извођење радова 

2.1.3. Услови за извођачке путеве и градилишта 

2.2. Правила за формирање грађевинских парцела за стубна места далековода 

3. Етапе реализације и смернице за спровођење Плана 

 
ГРАФИЧКИ ДЕО 

1. Лист 01 – Шира ситуација и стечене обавезе 

2. Лист 02 – Регулација коридора далековода са условима заштите 

 
Уз План је формирана и аналитичко-документациона основа Плана са садржином 

прописаном чланом 27. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС`` бр. 64/2015). 
 

Члан 3. 
 План се потписује, оверава и архивира, а аналитичко-документациона основа Плана 
чува у складу са Законом и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, 
оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког 
плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03). 

 
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: 350-31/15-06 
Датум: 21. децембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
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ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 220kV ЗА КОМПЛЕКС 
ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ «АЛИБУНАР», КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 
ФИНАНСИЈЕР ПЛАНА: 
„Windvision Windfarm A“ д.о.о, Жарка Зрењанина бр.10, Алибунар 

 
ОБРАЂИВАЧ: 
„МПБ Пројект Плус“ д.о.о, Булевар краља Александра бр. 91, Београд 

 
Директор: 
Милан Павићевић, дипл.инж.саоб. 

 
 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
Јелена Стојков, дипл.инж.арх. 

 

РАДНИ ТИМ: 
Наташа Мујезиновић, дипл.инж.арх. 
Милан Павићевић, дипл.инж.саоб. 
Марко Искрин, дип.инж.ел. 
Прим. др Мирослав Танасковић, спец.хигијене и мед.екологије 
Аљоша Танасковић, дипл.биолог 
Катарина Пандуров, инж. мат. 
Дејан Ивановић, дипл.инж.ел 

 
 

Београд, децембар 2015. 
 
 
САДРЖАЈ ПЛАНА 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 
ОПШТИ ДЕО 
 

1. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

4. ГРАНИЦА ПЛАНА 

5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

6. СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

7. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

8. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
ПЛАНСКИ ДЕО 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.1. Функционалне целине и подела простора у планском обухвату на посебне 

зоне/појасе 

1.2. Нaмена и коришћење земљишта у заштитном и извођачком појасу 

1.3. Регулација коридора далековода и биланс површина 

1.4. Правила за издвајање површина јавне намене и установљавање права 

службености  

1.5. Правила за обележавање земљишта за стубна места далековода 
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1.6. Правила усаглашавања са атарским путевима 

1.7. Правила коришћења обрадивог пољопривредног земљишта у заштитном појасу 

далековода 

1.8. Мере заштите животне средине, природних и културних добара 

1.8.1. Услови и мере заштите животне средине 

1.8.2. Услови и мере заштите природних добара 

1.8.3. Услови и мере заштите непокретних културних добара 

1.9. Инжењерско геолошки услови 

1.10. Мере заштите од пожара, елементарних непогода, акцидената и услови од 

интереса за одбрану земље и цивилно ваздухопловство 

 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.1. Правила за изградњу далековода  

2.1.1. Услови за техничко решење инсталације далековода 

2.1.2. Услови за извођење радова 

2.1.3. Услови за извођачке путеве и градилишта 

2.2. Правила за формирање грађевинских парцела за стубна места далековода 

 
3. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
 
ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
Лист 01: ШИРА СИТУАЦИЈА И СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ   Р 1:20000 

 

Лист 02: РЕГУЛАЦИЈА КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА СА УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ   Р 1:2500 
 

 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
 

1. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 
Циљ израде Плана детаљне регулације прикључног далековода 220 kV за комплекс 
ветроелектране "Алибунар", који се налази на простору општине Алибунар (у даљем тексту 
Плана) је утврђивање правила уређења и правила грађења за изградњу далековода 220 kV и 
стварање планског основа за прикључење ветроелектране „Алибунар“ („Алибунар1“, 
„Алибунар2“) на преносну мрежу уз обезбеђење адекватне заштите животне средине, здравља 
људи, а посебно природних и културних добара у границама ПДР и непосредном окружењу. 
 
Прикључни 220 kV далековод се простире од 220 kV прикључно разводног постројења 
„Владимировац“ у општини Алибунар (чија је позиција дефинисана Планом детаљне регулације 
за комплекс „Ветроелектрана Алибунар“ у К.О.Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак 
(„Сл. лист општине Алибунар“, бр. 9/2013) на локацији планиране ТС 220/35 kV) до прикључка 
на преносну мрежу који се остварује преко постојећег далековода 220kV бр. 254, ТС Панчево2 – 
ТС Зрењанин2 у општини Ковачица у укупној дужини од ~12,5 км.  
Прикључни ДВ 220 kV који је предмет Плана као и прикључно разводно постројење 
„Владимировац“ су део преносног система елетромреже Србије. 
 
Како би се сагледала целина планираног електроенергетског објекта – прикључног 220 kV 
далековода - саставни део Документације плана је Концепт плана детаљне регулације који 
обухвата целу трасу далековода у обе општине. 
 
Планско подручје обухвата део трасе далековода који се налази на територији општине 
Алибунар у дужини од ~1,4 км и то од прикључно разводног постројења на локацији планиране 
ТС 220/35 kV „Владимировац“ до границе са општином Алибунар. 
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Сегмент планираног далековода на територији општине Ковачица се разрађује посебним 

планом за који је донета Одлука о изради Плана детаљне регулације прикључног далековода 

220 kV за комплекс ветроелектране "Алибунар", од планиране ТС 220/35 kV на простору 

општине Алибунар до прикључка на преносну мрежу на простору општине Ковачица („Сл. лист 

општине Ковачица“, бр. бр. 15/2013, 9/2014, 11/2014 и 7/2015) и Одлука о приступању изради 

Стратешке процене утицаја на животну средину наведеног плана („Сл. лист општине Ковачица”, 

бр. 15/2013). 

 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Правни основ за израду Плана садржи се у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. Гласник 

РС“, бр. 64/15) 

- Одлуци о изради Плана детаљне регулације дела прикључног далековода 220kV за 

комплекс ветроелектране "Алибунар", који се налази на простору општине Алибунар 

(„Сл. лист општине Алибунар“, бр. 34/13, 20/14 и 19/15) 

 
као и: 

- Закону о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14) 

- Закону о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број 62/06,65/08 - др. закон и 

41/09);  

- Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС) 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 

135/2004 и 88/2010) 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) 

- Закону о експропријацији („Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - 

одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009 и 55/2013 - одлука УС) 

- Закону о заштити од елементарних и других већих непогода ("Сл. гласник СРС", бр. 

20/77, 25/85, 27/85, 6/89, 52/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 10/94, 48/94 и 101/05 

- др. закон ); 

- Закону о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015) 

- другим законским и подзаконским актима који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 

 
Плански основ за израду Плана садржан је у: Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист 

општине Алибунар“, бр. 12/12) и Плану детаљне регулације за комплекс „Ветроелектрана 

Алибунар“ у К.О. Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак („Сл. лист општине Алибунар“, 

бр. 9/2013). 

 

3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Електроенергетска инфраструктура 
Снабдевање електричном енергијом у наредном планском периоду због очекиваног значајног 
повећања потрошње услед планираних садржаја обезбедиће се из постојеће трафостанице 
110/35 kV "Алибунар" која ће бити реконструисана на 110/20 kV трансформацију, а у истом 
комплексу планирана је и трафостаница 35/20 kV. Део енергије обезбедиће се из обновљивих 
извора енергије. Планирани ветрогенераторски комплекси прикључиће се преко 
трансформаторских постројења на 110 kV односно 220 kV мрежу.  
 
Зона заштите надземних високонапонских водова 
Заштитни коридор у зависности од напонског нивоа износи: за водове од 400 kV је 40 (30) м од 
осе вода са обе стране (укупно 80 (60) м), за водове од 220 kV је 30 м (укупно 60 м), односно за 
водове од 110 kV је 25 м од осе вода са обе стране (укупно 50 м).  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 04.04.2016. 

 

Број 8– Страна 6 

Грађење објеката у овом коридору, мора бити у складу са: Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 
kV (''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 18/92); Правилником о 
техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. 
лист СФРЈ“, бр. 4/74); Правилником о техничким нормативима за уземљења 
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V (61/95); Законом о заштити од 
нејонизујућих зрачења (''Службени гласник РС'', бр. 36/09); прописима и стандардима SRPS 
N.CO.105; SRPS N.CO.101 и SRPS N.CO.102; као и другим прописима, стандардима, 
нормативима и препорукама који се примењују при пројектовању и изградњи 
електроенергетских објеката. 
 
Смернице за израду плана детаљне регулације за далеководе 400 kV, 220 kV и 110 kV 

- Далековод пројектовати и градити на основу Правилника о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV 

(''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 18/92). 

- Далековод се може градити на пољопривредном, шумском и водном земљишту у складу 

са Законом о енергетици. 

- Око надземних водова 400 kV, 220 kV и 110 kV обезбедити заштитне коридоре за 

несметано функционисање електроенергетског објекта, а такође безбедно 

функционисање осталих објеката.  

- У заштићеном природном добру морају се поштовати услови надлежног Завода за 

заштиту природе. 

- На местима укрштања далековода са осталом инфраструктуром морају се поштовати 

услови надлежних предузећа имаоца инфраструктуре и технички прописи. 

- Проводници, као саставни део далековода поставити на челичне стубове. 

- Стубове постављати на армирано-бетонске темеље. 

- На местима укрштања далековода са осталом инфраструктуром морају се поштовати 

услови надлежних предузећа имаоца инфраструктуре и технички прописи.  

 
4. ГРАНИЦА ПЛАНА 

 
Граница плана обухвата заштитни појас далековода у ширини од 82 m. Траса далековода води 
од планиране трафо станице „Владимировац“, лоцираног код укрштаја атарских путева, 
селеушког и падинског, ка западу до границе са Општином Ковачица. 
Границу плана чини заштитни појас далековода који, према условима ЈП „Електромрежа 

Србије“ обухвата коридор од 2х30м (са обе стране вода) гледано од крајњег фазног 

проводника.  

С обзиром да ће се позиција спољне линије крајњег фазног проводника утврдити израдом 

техничке документације, графички обухват Плана утврђен је у ширини од 82 m, односно 2х41 m 

од осовине далековода а према максималном удаљењу крајњег фазног проводника. 

 
Граница плана обувата делове следећих катастарских парцела: 
 
КО Владимировац 
10210, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216. 
 
КО Нови Козјак 
2474/1, 2474/2, 2474/3, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2, 2481, 2482, 2483, 2484/1, 
2484/2, 2485, 2486, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2487/4, 2488, 2489, 2491, 2490/1, 2490/2, 2492/1, 
2492/2, 2493/1, 2493/2, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498/1, 2498/2, 2499, 2500, 2501/1, 2501/2, 2501/3, 
2502/1, 2502/2, 2503, 2504, 2505, 2506/1, 2506/2, 2507, 2508, 2512, 2513, 2514, 2528, 2529. 
 
У случају неслагања, меродаван је графички прилог 2. (Регулација коридора далековода са 
условима заштите). 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 04.04.2016. 

 

Број 8– Страна 7 

5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
Граница Плана у целини обухвата пољопривредно земљиште од кога највећу заступљеност 
имају оранице. Остале површине су под воћњацима, виноградима, трстицима и барама.  
 
Простор планског обухвата карактерише постојање релативно развијене мреже атарских 
односно некатегорисаних путева. Путеви су већином са земљаном подлогом и омогућавају 
приступ њивама.  
 
Попис постојећих катастарских парцела некатегорисаних путева: 
КО Нови Козјак 
2475, 2512, 2513, 2528, 2529. 
У случају неслагања, меродаван је графички прилог 2. (Регулација коридора далековода са 
условима заштите). 
 

6. СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Границa Плана наслања се на границу усвојеног Плана детаљне регулације за комплекс 
„Ветроелектрана Алибунар“ у К.О. Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак („Сл. лист 
општине Алибунар“, бр. 9/2013) којим је обухваћена ТС 220/35 kV „Владимировац“.  
 
Према усвојеном плану за „Ветроелектрану Алибунар“ издати су и потврђени следећи 
документи: 

 Локацијска дозвола бр. 130-353-24/2013-01 за изградњу ветропарка „Алибунар 1“ (33 

ветрогенератора, мрежа подземних оптичких и електроенергетских каблова 35kV) – 

издата од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине 

 Локацијска дозвола бр. 130-353-25/2013-01 за изградњу ветропарка „Алибунар 2“ (25 

ветрогенератора, мрежа подземних оптичких и електроенергетских каблова 35kV) - – 

издата од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине 

Пројекат парцелације за ТС 220/35 kV „Владимировац“ - бр. потврде 350-22/2014-04 од 
17.11.2014. год. Наведени Пројекат парцелације израђен је у циљу раздвајања технолошко-
функционалних целина према власничкој (управљачкој) структури чиме је извршено просторно 
раздвајање дела ТС који чини део преносног система (управљач ЈП „Електромрежа Србије“) од 
дела којим управља власник ветроелектране. Пројекат парцелације је спроведен у 
катастарском операту чиме су формиране кат. парц. бр. 2474/1, 2474/4 и 2474/5 све КО Нови 
Козјак. Све наведене катастарске парцеле чине просторну целину планиране ТС 220/35 kV 
„Владимировац“. Кат. парцела бр. 2474/1 КО Нови Козјак, формирана је за потребе изградње 
прикључно разводног постројења „Владимировац“ као саставног дела преносног система. 
Услови изградње планиране ТС дефинисани су Планом детаљне регулације за комплекс 
„Ветроелектрана Алибунар“ у К.О. Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак („Сл. лист 
општине Алибунар“, бр. 9/2013) 
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С обзиром да је издатим документима започето спровођење плана за «Ветроелектрану 
Алибунар», сви наведени документи се сматрају стеченом обавезом. 
 
Условима ЈП „Електромрежа Србије“ одређено је сигурносно удаљење далековода од 
ветропаркова и ветрогенератора на начин да најближа деоница хоризонталне пројекције 
планиране трасе далековода, тј. најближег фазног проводника у неотклоњеном стању, и осе 
најближег ветрогенератора не може бити мања од H(осе ротора)+D/2+10 m (где је D пречник 
елисе ротора). Према усвојеном плану за „Ветроелектрану Алибунар“, најближи стуб бр. 20 је 
удаљен 230 м од најближе деонице хоризонталне пројекције планиране трасе далековода, што 
далеко премашује задати услов. 
 
На графичком прилогу бр. 1 (Шира ситуација и стечене обавезе) приказано је удаљење 
најближе хоризонталне пројекције осовине планираног далековода од најбижег стуба (стуб бр. 
20) у оквиру ПДР-а за „Ветроелектрану Алибунар“. 
 

7. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 

Рб Институција Заводни број Датум 

1 Директорат цивилног ваздухопловства 513-09-0002/2014-0003 25.02.2014 

2 
Електровојводина доо, Електродистрибуција 
Панчево 

5.30.4-212/3-14 21.01.2014 

3 ЈКП „Падина“, Ковачица 2/2014 21.01.2014 

4 ЈКП „Универзал“, Алибунар 31/14 20.01.2014 

5 ЈП Емисиона техника и везе 66 24.01.2014 

6 ЈП „Војводинашуме“ 243 23.01.2014 

7 
Министарство пољопривреде шумарства и 
водопривреде 

350-00-00003/2014-09 27.01.2014 

8 
МУП, Сектор за ванредне ситуације – Управа 
за превентивну заштиту 

07/2 број 217-38/14 27.01.2014 

9 ЈП Путеви Србије 953-582/14-1 17.01.2014 

10 Покрајински завод за заштиту природе 03-53/3 04.02.2014 

11 ЈП „Србијагас“, Нови Сад 02-02-4-36/1 21.01.2014 

12 Телеком Србија 
6995/23259/1-2014 
6995/344676/2-2015 

22.01.2014 
30.09.2015 

13 Транснафта 205 24.01.2014 

14 ЈВП Воде Војводине I-163/8-14 10.02.2014 

15 Железнице Србије а.д. 13/14-36 16.01.2014 

16 
Завод за заштиту споменика културе у 
Панчеву 

31/2 27.01.2014 

17 
Извештај о археолошком рекогносцирању 
терена ЗЗСК Панчево  
Решење ЗЗСК Панчево  

 
31/11 
31/13 

 
26.03.2014 
17.04.2014 

18 Републички хидрометеоролошки завод 92- III -1-2/2014 16.01.2014 

19 ЈКП „Рад“ Црепаја 33-2014 21.01.2014 

20 Министарство одбране  Инт. бр. 86-9 04.04.2014 

21 
ЈП Дирекција за изградњу и уређење општине 
Алибунар 

14/2014 17.01.2014 
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22 ЈП Електромрежа Србије - услови III -18-03-71/1  

23 ЈП Електромрежа Србије – Пројектни задатак  15.12.2011 

24 
ЈП Електромрежа Србије – Пројектни задатак 
- допуна 

16893 04.12.2013 

25 
ЈП Електромрежа Србије – мишљење на 
концепт Плана детаљне регуалције 

4-5-2-408 15.09.2015 

26 ЈП Електромрежа Србије - услови 4-5-2-406 03.09.2015 

27 ВИП Мобиле д.о.о. П3901/14 26.02.2014 

28 Теленор д.о.о. 17/55/14 24.02.2014 

29 Дирекција за изгрању општине Ковачица 143/2014 22.06.2014 

30 
Контрола летења Србије и Црне горе– 
СМАТСА 

ЦНС.00-25/2 06.03.2014 

31 
Републички хидрометеоролошки завод – 
услови издати за потребе ПП општине 
Ковачица 

92-III-1-70/2009 30.10.2009 

32 
Републички хидрометеоролошки завод – 
услови издати за потребе ПП општине 
Алибунар 

92- III -50/2008 11.06.2008 

 

8. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Основну подлогу за израду Плана представља катастарска ситуација издата од стране 
Републичког Геодетског Завода, Службе за катастар непокретности Алибунар.  
Подлога је формирана од следећих скенираних и геореференцираних листова катастарских 
планова, у размери Р 1:2880 и то за: 
К.О. Владимировац: dl007, dl008, dl012 и dl013 
К.О. Нови Козјак: dl023 и dl024. 

 

 

ПЛАНСКИ ДЕО 

 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
1.1. Функционалне целине и подела простора у планском обухвату на посебне 

зоне/појасе 

 
Коридор планираног прикључног 220 kV далековода представља линијски инфраструктурни 
објекат чије су функционалне целине описно одређене према следећим деоницама: 

 Деоница прикључка - од прикључно разводног постројења на локацији планиране ТС 

220/35 kV „Владимировац“ до угаоног крајњег стуба бр. 1. За потребе изградње 220 kV 

прикључно разводног постројења „Владимировац“, на локацији планиране ТС 220/35 kV 

формирана је посебна грађевинска парцела којој одговара кп. бр. 2474/1 КО Нови 

Козјак, општина Алибунар. 

 Деоница линијског коридора планираног 220 kV далековода – у оквиру КО Нови Козјак и 

КО Владимировац - планирана је у укупној дужини од 1,4 км на којој су преломне тачке 

осовине далековода дефинисане аналитичко геодетским елементима. 

Већи део линијског коридора планираног далековода као и деоница прикључка на преносни 
систем преко постојећег ДВ 220 kV бр. 254 (ТС Панчево2 - ТС Зрењанин2) разрађена је 
посебним планом за подручје општине Ковачица. 
 
У оквиру коридора далековода формирају се два појаса/зоне и то: 
 

 Заштитни појас далековода 
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Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и правила уређења у циљу 
превентивног, техничког обезбеђења инсталације далековода и заштите окружења од могућих 
утицаја далековода, дефинисан је као заштитни појас. Ширина заштитног појаса обухвата 
коридор од 2x30 м (са обе стране вода), гледано од крајњег фазног проводника. Спољна 
граница заштитног појаса представља уједно и границу планског обухвата. 
У заштитном појасу се, без промене власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује 
привремена службеност пролаза за време трајања радова. 

 Извођачки појас далековода 

У оквиру заштитног појаса, простор непосредно дуж далековода у коме се утврђују посебна 
правила коришћења и правила уређења у циљу изградње, одржавања и надзора далековода, 
дефинисан је као извођачки појас. Извођачки појас је коридор у оквиру кога се простире 
надземни део инсталације далековода (проводници) и заузимају површине за изградњу стубних 
места далековода. Ширина извођачког појаса износи 30 м (2x15 м).  
У извођачком појасу се обезбеђује трајна службеност пролаза за потребе извођења 
грађевинских и електромонтажних радова на постављању инсталације далековода, надзор и 
одржавање далековода. 
 

1.2. Нaмена и коришћење земљишта у заштитном и извођачком појасу 

 
Електроенергетски објекат - коридор прикључног 220 kV далековода - планира се као објекат 
јавне намене, кога чине стубови далековода и проводници са извођачким и заштитним појасом 
далековода.  
 
У оквиру заштитног и извођачког појаса далековода задржава се постојећи начин коришћења 
земљишта (обрадиво пољопривредно земљиште, атарски путеви) уз услове и ограничења дата 
овима Планом.  
 
Издвајање земљишта за коришћење у непољопривредне сврхе спроводи се искључиво у делу 
извођачког појаса за стубна места далековода, до плански дозвољеног максимума уз претходну 
сагласност Министарства надлежног за пољопривредно земљиште. У случају изостанка 
наведене сагласности, планом су дата правила за формирање грађевинских парцела за стубна 
места далековода. / Правила грађења - поглавље 2.2 / 
 
У заштитном и извођачком појасу успоставља се трајна обавеза прибављања 
услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код планирања, 
пројектовања и извођења других грађевинских радова. 
 

1.3. Регулација коридора далековода и биланс површина 

  
Траса планираног далековода на територији општине Алибунар је ближе одређена графички и 
пописом координата угаоних и затезних стубова, као темених тачака хоризонталног прелома 
подужне осе далековода.  
 
Табела 1:  Аналитичко геодетски елементи за обележавање подужне осе далековода  

Ознака темене тачке 
Координате* 

У                          Х 
Напомена 

Дужина деонице 
(m) 

1  7485918,88 4992784,18 
Угаоно крајњи 
стуб  

од стуба бр. 1 до 
границе општине 
Алибунар – 1411м 

2 7484468,39 4992936,89 

Угаоно затезни 
стуб на 
територији 
општине 
Ковачица / 
координатом се 
утврђује правац 
ДВ и пресек са 
границом 
општине 
Алибунар 

Правац од стуба 
бр. 1 /Алибунар/ 
до стуба бр.2 
/Ковачица/ = 1458м 
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*Напомена: могућа су минимална одступања од датих координата у циљу прилагођавања 
позиције осовине темеља стуба локацијским условима  
 
Позиција портала у прикључно разводном постројењу планиране ТС 220/35kV „Владимировац“ 
приказана је оријентационо и ближе ће се одредити Идејним/Главним пројектом. 
 
Осим стубова чија је осовина геодетски одређена (Табела 1), аналитичко-геодетска позиција за 
носеће (линијске) стубове на осовини планираног далековода, одређује се Идејним/ Главним 
пројектом далековода у оквиру извођачког појаса, у складу са правилима уређења и правилима 
изградње, односно издатим условима који представљају саставни део овог Плана.  
 
На графичком прилогу бр. 2 (Регулација коридора далековода са условима заштите) приказани 
су елементи за геодетско обележавање подужне осе далековода и границе заштитног и 
извођачког појаса.  
 
Појаси у обухвату планиране регулације, захватају следећу површину: 

- заштитни појас ....................... 12,14 ха, од чега 

- извођачки појас ....................... 4,22 ха  

 
Оријентациона површина заузећа пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (за 
процењен број стубних места далековода) износи око 0,2 ха, односно ~1,6% укупне површине 
плана. 
 

1.4.  Правила за издвајање површина јавне намене и установљавање права 

службености  

 
За изградњу прикључног 220 kV далековода земљиште се по правилу прибавља споразумно уз 
доказе прописане чл. 69. Закона о планирању и изградњи (закључен уговор о праву 
службености, закључен уговор о закупу на земљишту у приватној својини, попис катастарских 
парцела са приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта као и други 
докази прописани наведеним чланом Закона).  
У случају да се имовинско правни односи не могу споразумно решити са 
власницима/корисницима обухваћених непокретности, планско решење садржи регулационе 
елементе за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно издвајање површина 
јавне намене и установљавање права службености. 
 
Издвајање површина јавне намене спроводи се искључиво за стубна места далековода према 
правилима Плана. 
 
Попис катастарских парцела на којима је могуће издвајање површина јавне намене и 
установљавање права службености за потребе извођења грађевинских и електромонтажних 
радова, односно одржавања и надзора далековода наведен је у поглављу 4. Општег дела 
(Граница плана).  
 
Aналитичко геодетски елементи са пописом катастарских парцела за појединачне површине 
стубова далековода, на којима је могуће утврдити јавни интерес, ближе се одређују 
Идејним/Главним пројектом далековода и складу са правилима Плана. 
 

1.5. Правила за обележавање земљишта за стубна места далековода 

 
У зависности од положаја/функције стуба (линијски, угаони, крајњи / носећи, затезни), 
максимална површина земљишта потребног за појединачно стубно место далековода износи: 

 код уганих и затезних стубова: мах. 400 м2 (20х20м), 

 код носећих стубова: мах. 225 м2 (15х15м), 

 
У случају изградње стубног места на пољопривредном земљишту, наведене површине су 
плански дозвољен максимум за коришћење земљишта у непољопривредне сврхе док у случају 
промене намене у грађевинско земљиште, површине представаљају плански дозвољен 
максимум за грађевинску парцелу стубног места. 
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Коначна површина заузећа сваког стубног места одређује се Идејним/Главним пројеком у 
оквиру извођачког појаса у складу са правилима уређења и правилима изградње, односно 
издатим условима који су саставни део Плана. 
 
У зависности од врсте/функције стуба (носећи, угаоно крајњи или угаоно затезни), који се ближе 
утврђују Идејним/Главним пројектом далековода, коначна површина појединачног стубног места 
може бити и мања од плански дефинисаног максимума. У случају непредвиђених геотехничких 
и других ограничења, плански оквир регулације стубног места, односно извођачког појаса 
омогућава да се кроз пројектну документацију обезбеди усаглашавање позиције грађевинске 
основе стуба са стањем на терену. 
 

1.6. Правила усаглашавања са атарским путевима 

 
Изградња далековода, као и спровођење посебних захтева који обезбеђују експлоатацију, 
одржавање и надзор, не захтевају уклањање објеката на траси далековода.  
У обухвату заштитног и извођачког појаса, планирана траса далековода укршта се са мрежом 
атарских путева. 
Код укрштања са атарским путевима сигурносна висина проводника износи мин. 6,75 м, а 
удаљеност од спољне ивице атарског пута до било ког дела стуба изузетно 5,75 м. 
Извођач радова је у обавези да правовремено обавести надлежна предузећа о почетку и 
трајању радова на постављању далековода и, по потреби, обезбеди њихов надзор. 

 
1.7. Правила коришћења обрадивог пољопривредног земљишта у заштитном појасу 

далековода 

 
Изградња далековода на пољопривредном земљишту условљена је очувањем намене и 
функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате накнаде за 
причињену штету на земљишту и културама. Усклађивање сигурносних захтева далековода и 
услова газдовања/коришћења пољопривредног земљишта се обезбеђује у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона 1 kV до 400 KV („Службени лист СФРЈ“ бр. 65/88 , „Службени лист СРЈ“ бр. 18/92). 
 
У заштитном појасу далековода, на обрадивом земљишту се могу мењати пољопривредне 
културе у структури која је уобичајена за плодоред. Претходна сагласност електропривредног 
предузећа надлежног за далековод је потребна у случају формирања нових шумских и 
вишегодишњих пољопривредних засада (вегетационе висине у пуној зрелости преко 3,0 м), 
плантажа са жичаним мрежама (виногради, вођњаци и сл.). 
У заштитном појасу далековода је ограничено коришћење система за наводњавање са 
распрскавањем, док се остала стандардна аготехничка опрема и механизација могу 
примењивати без посебних ограничења. 
У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката у функцији пољопривреде 
(пољопривредна домаћинскта, стакленици, пластеници и сл.) као ни насипање терена. 
 

1.8. Мере заштите животне средине, природних и културних добара 

 
1.8.1. Услови и мере заштите животне средине 

 
Далековод, као електроенергетски објекат, у току експлоатације нема значајније негативне 
утицаје на животну средину у смислу емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште. 
 
Основни циљ заштите животне средине на простору обухваћеном Планом је смањење 
вероватноће излагања становништва које повремено борави на овом простору евентуалним 
акцидентима и утицаја приликом нормалног функционисања објекта. 
 
Као евентуално могући негативни утицаји, који могу настати реализацијом ПДР, детаљније су 
разматрани: 

 повећано запрашивање, емисија издувних гасова и бука током изградње објеката 

далековода, 

 нејонизујуће зрачење настало транспортом електричне енергије, 

 загађивање животне средине настало у могућим удесним ситуацијама, 
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 промена карактеристика пејзажа. 

 
Дефинисање услова и мера заштите животне средине, које би превенирале и зауставиле 
загађивање је неопходно, посебно током извођења радова, редовног рада објеката и 
евентуалних удесних ситуација. Унапређивање постојећег стања животне средине на простору 
ПДР је очекивано, уколико се реализују предвиђене мере. 
Поред мера које су прописане Планом, предложене су додатне мере заштите животне средине, 
како би заштита свих сегмената животне средине и здравља грађана, на простору обухваћеном 
ПДР и непосредног окружења, била што ефикаснија и то: 

 За израду техничке документације за више нивое потребна су допунска детаљна 

геомеханичка истраживања на конкретним микролокацијама ради сагледавања и 

дефинисања услова фундирања и изградње објеката у интеракцији тло-објекат. 

 Инвеститор је у обавези, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или 

другог документа којим се одобрава изградња објекта наведеног у Листи II Уредбе о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 

114/08), да се обрате надлежном органу за заштиту животне средине, ради спровођења 

процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са Законом. 

 За санитарне отпадне воде и чврсти отпад са градилишта треба предвидети посебне, 

мобилне, контејнере. Место и начин њиховог пражњења решити у договору са 

надлежним комуналним предузећем.  

 За приступ заштитном/извођачком појасу користити постојеће јавне и некатегорисане 

(атарске) путеве, а изузетно и непосредан прелаз преко поседа.  

 Код развлачења монтажне сајле, водова и пренос опреме потребно је користити технику 

која не оштећује трајно земљиште и засаде. 

 У заштитном појасу далековода није дозвољено одлагање вишка земље из ископа 

темеља за стубове и насипање терена, као ни формирање сметлишта и одлагање 

отпада насталог при градњи. 

 Уколико се у току радова наиђе на геолошке или палеонтолошке артефакте (фосили, 

кристали, минерали и сл.) који би могли представљати заштићену природну вредност, 

налазач је дужан да о налазу обавести Министарство надлежно за заштиту животне 

средине, и предузме мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка 

овлашћеног лица. 

 Стубове који су виши од 35 м треба посебно обележити, у складу са условима 

Директората цивилног ваздухопловства РС ради одржавања прихватљивог нивоа 

безбедности ваздушног саобраћаја.  

 У фази пуштања у рад проверити меродавне вредности експонираности електричним и 

магнетским пољима нискофреквентивног зрачења у условима нормалног и појачаног 

енергетског оптерећења далековода.  

 Током експлоатације периодичним испитивањем проверавати меродавне вредности 

експонираности електричним и магнетским пољима. 

 Уколико при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или 

транспортним средствима, и изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези 

да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине. 

 Обезбедити прикупљање и селекцију отпада (метал, пластика) који настаје током 

изградње и његову рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које је 

овлашћено, односно које има дозволу за управљање одговарајућом врстом отпада. 

 У заштитном и извођачком појасу успоставља се трајна обавеза прибављања 

услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање далеководом код 

планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова. 

 
Избор индикатора за праћење стања животне средине базиран је на подацима добијеним 
идентификацијом постојећих и будућих извора загађивања у границама ПДР и анализом 
стечених и створених услова животне средине, а везује се само за конкретне, доминантне 
изворе загађења.  
Будући да ће на простору ПДР постојати само нејонизујуће зрачење, број индикатора је 
изузетно мали, а то су индикатори притиска (интензитет електромагнетног зрачења проводника) 
и индикатори експозиције (ниво зрачења у непосредном окружењу). Анализом положаја будућег 
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извора нејонизујућег зрачења (220 kV далековода) и њeгових карактеристика, констатује се да 
током експлоатације треба само периодичним испитивањима проверавати меродавне 
вредности експонираности електричном и магнетном пољу. 
 

1.8.2. Услови и мере заштите природних добара 

 
За потребе израде овог Плана прибављено је Решење о условима заштите природе 
Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-53/2 од 04.02.2014. године. 
Наведеним Решењем утврђено је да на делу трасе планираног 220 kV далековода, који се 
простире кроз општину Алибунар, нема регистрованих заштићених природних добара. 
 

1.8.3. Услови и мере заштите непокретних културних добара 

 
За потребе израде Плана прибављени су услови Завода за заштиту споменика културе у 
Панчеву бр. 31/2 од 27.01.2014. године. 
Предметним условима је утврђено је да на траси далековода 220 kV на територији општине 
Алибунар нема констатованих археолошких локалитета. 
Такође је прописана обавеза површинске проспекције терена (археолошко рекогносцирање) на 
целом предметном простору пре подношења захтева за добијање Решења о условима за 
предузимање мера техничке заштите и других радова на изградњи прикључног далековода 220 
kV за комплекс ветроелектране „Алибунар“ и Решења о сагласности на пројекте и 
документацију за извођење радова, на основу које ће се одредити простор за даље активности 
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву. 
На основу Извештаја о археолошком рекогносцирању терена (ЗЗСК у Панчеву бр. 31/11 од 
26.03.2014. год.) потврђено је да на територији општине Алибунар нема препознатих 
археолошких локалитета и прописани су услови заштите за дефинисану зону (3) којима је 
условљена обавеза извођача радова да, уколико током извођења грађевинских и других радова 
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, одмах прекине радове и о томе 
обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да преузме мере да се налаз не 
уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају у коме је откривен, у складу са чл. 109. 
став 1. Закона о културним добрима. 
 
Такође, условима Завода за заштиту споменика културе прописано је и: 

 Након израде Плана детаљне регулације а пре започињања израде пројектно техничке 

документације и минимум 6 месеци пре отпочињања радова Инвеститор је дужан да се 

обрати са захтевом ради издавања Решења о условима за предузимање мера техничке 

заштите и других радова на изградњи комплекса и Решења о сагласности на пројекте и 

документацију за извођење радова а у складу са Законом о културним добрима („Сл. 

гласник РС“, бр. 71/94). 

 Извођач је дужан да најмање 30 дана пре почетка извођења земљаних радова обавести 

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву ради вршења сталног археолошког 

надзора на свакој локацији са могућим археолошким садржајем. 

 
1.9. Инжењерско геолошки услови 

 
Коридор новог далековода у целој својој дужини постављен је преко изразито равничарког 
терена са благо израженим заталасаним површинама у облику мањих локалних депресија које 
постепено прелазе у простране лесне заравни и мање изражене локалне „лесне дине“. 
Апсолутне коте терена на деоници далековода која се налази на територији општине Алибунар 
се крећу између 130мнв – 140мнв. 
 
Терен у коридору целе дужине планиране трасе далековода је изразито стабилан. 
Геолошку подлогу углавном чине седименти квартара, првенствено у облику еолских наслага. 
До дубина од ~20м заступљене су наслаге „правог леса“ или његових измењених варијетета. 
 
Наслаге правог леса – карактеристичне су за хиспометријски више делове терена, генерално 
са котама изнад 100мнв и чине око 2/3 трасе далековода. У основи то су глине прашинастог 
састава, неуједначено песковите, локално са садржајем карбоната у виду праха или ситних 
конекција CaCO3. Дебљина наслага правог леса може бити од неколико метара, па до више од 
десетак метара. Површинаска зона у висини од 0,6м је хумифицирана и највећим делом 
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представља тзв. „културни обрадиви слој“. Код виших терена, ниво подземних вода је на већим 
дубинама од 10м.  
Измењене лесна наслаге – У виду измењеног и глиновитог леса се по генези стварања налазе 
испод наслага правог леса, на већим дубинама и по правилу у зонама са подземном водом. На 
датом терену, на ширем простору наслаге измењеног леса се налазе при самој површини 
терена, првенствено на хипсометријски ниском терену где је снагом ветра прави лес еродован и 
однешен. Апсолутне коте, на таквим теренима, се крећу од 80-95мнв. Деоница далековода са 
таквим геоморфолошким карактеристикама је углавном на подручју општине Ковачица.  
 
Терен у коридору целе дужине планиране трасе далековода је изразито стабилан. 
Геолошку подлогу углавном чине седименти квартара, првенствено у облику еолских наслага. 
До дубина од ~20м заступљене су наслаге „правог леса“ или његових измењених варијетета. 
 
Наслаге правог леса – карактеристичне су за хиспометријски више делове терена, генерално 
са котама изнад 100мнв и чине око 2/3 трасе далековода. У основи то су глине прашинастог 
састава, неуједначено песковите, локално са садржајем карбоната у виду праха или ситних 
конекција CaCO3. Дебљина наслага правог леса може бити од неколико метара, па до више од 
десетак метара. Површинаска зона у висини од 0,6м је хумифицирана и највећим делом 
представља тзв. „културни обрадиви слој“. Код виших терена, ниво подземних вода је на већим 
дубинама од 10м.  
Измењене лесна наслаге – У виду измењеног и глиновитог леса се по генези стварања налазе 
испод наслага правог леса, на већим дубинама и по правилу у зонама са подземном водом. На 
датом терену, на ширем простору наслаге измењеног леса се налазе при самој површини 
терена, првенствено на хипсометријски ниском терену где је снагом ветра прави лес еродован и 
однешен. Апсолутне коте, на таквим теренима, се крећу од 80-95мнв. Деоница далековода са 
таквим геоморфолошким карактеристикама је углавном на подручју општине Ковачица.  
 
Општи геотехнички услови фундирања и изградње свих стубова у коридору далековода су 
повољни уз услов да је пре израде Главног пројекта потребно извршити одговарајући обим 
детаљних геотехничких истраживања и испитивања терена. Врста и обим радова треба да у 
потребној мери дефинише услове фундирања и изградње свих стубова далековода у својству 
подлоге за грађење.  
 

1.10. Мере заштите од пожара, елементарних непогода, акцидената и услови од 

интереса за одбрану земље и цивилно ваздухопловство 

 
На простору ПДР појава акцидентних ситуација може настати само у екстремним случајевима 
(удесне ситуације), од којих су најзначајнији: 

- хаварија грађевинских машина или возила која транспортују опрему и материјал за 

изградњу далековода и просипање горива, 

- евентуално паљење просутог горива, 

- рушење стубова далековода и кидање проводника. 

 
Природне катастрофе се не могу предвидети, али се пројектују превентивне мере на основу 
могућих неповољних сценарија, а објекти се пројектују и граде поштујући: 

- геотехничке карактеристике тла, 

- сеизмичност тла, 

- екстремне појаве ветрова ураганске јачине, 

- услове и мере противпожарне заштите. 

На карти макросеизмичке рејонизације Републичког сеизмолошког завода за повратни период 
од 500 година, општина Ковачица и Алибунар се налазе у зони максимално могућег трусног 
померања тла од 7 степени Меркали-Канкани-Зиберове скале.  
Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спроведе се у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 
1kV до 400 kV и другим прописима од значаја за ову област.  
Превентивне пропозиције које су у том погледу обавезујуће, обухватају: извођење далековода 
по планираној траси; успостављање заштитног појаса; избор квалитетног техничког решења 
инсталације далековода; обезбеђење појачане електричне и механичке заштите проводника у 
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случају приближавања и укрштања далековода са другим инсталацијама и објектима; 
коришћење опреме за ефикасно уземљење неутралне тачке и брзо аутоматско искључење. 
Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који регулишу ову 
област, са аспекта заштите од пожара и безбедносних растојања, који произилазе из наведених 
законских и подзаконских аката, као и техничких препорука ЕПС-а, при пројектовању и изградњи 
објеката који су планирани на овом простору. 
Приликом пројектовања и извођења радова неопходна је примена савремених материјала и 
поступака грађевинске праксе, норматива, стандарда и правила. Такође, потребно је спровести 
и следеће мере: 

 извршити снимање стања изведених објеката и оцену квалитета изведених радова, и то, 

посебно на деоницама где је претходно условљена или потребна појачана електрична и 

механичка сигурност, односно одговарајућа сигурносна висина и удаљеност, и 

 предвидети оперативне мере осматрања, опажања и санирања појава нарушавања 

техничке исправности инсталације далековода и нестабилности терена у околини 

стубних места. 

Посебне, додатне мере заштите од елементарних и других непогода могу се спроводити у свим 
етапама радова, под условом да не утичу на измену планског решења трасе далековода, 
правила која се односе на обезбеђење минималних сигурносних висина и удаљености, као и да 
нису у супротности са издатим условима и претходним сагласностима које чине саставни део 
овог Плана. 
За изградњу далековода нису утврђени посебни услови и захтеви за прилагођавање потребама 
одбране (МО, Инт. број 86-9 од 04.04.2014 год.). 
Мере од интереса за цивилно ваздухопловство, дефинисане од стране Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије, морају бити у свему испоштоване приликом израде 
техничке документације, односно грађења објекта. 
Хоризонталне силе од сеизмичких удара не сматрају се меродавним оптерећењем за статички 

прорачун стубова далековода. Како далеководи нису категорисани по члану 4. Правилника о 

техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90), за изградњу објеката на 

сеизмичким подручјима, то се за стубове далековода не врши прорачун на дејство сeизмичких 

сила. 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
2.1. Правила за изградњу далековода  

 
2.1.1. Услови за техничко решење инсталације далековода 

 
Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 
1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92), пратећих 
техничких прописа, норматива и препорука ЕПС-а и ЈП "Електромрежа Србије". 
 
На основу очекиваних енергетских захтева, локационих услова и пројектног задатка, 
предвиђени су следећи основни елементи планираног 220 kV далековода: 
 
Стубови: челично-решеткасти или пологонални једносистемски стубови облика „Y“ или „јела“, 
односно двосистемски стубови облика „буре“, сви са врховима за по два заштитна ужета. 
 
Темељи: рашчлањени АБ или блок темељи у складу са одабраним типом стуба и условима на 
терену. 
 
Проводници: типа Al/Če 360/57 мм2 у складу са меродавним JUS и IEC стандардима. 
Максимално радно напрезање проводника одабрати у складу са прописима имајући у виду 
укрштања као и заштиту проводника од вибрација. 
 
Заштитно уже: са оптичким влакнима и металним делом од ACS (алумовелда) по 
меродавним IEC прописима 
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Висина сваког стуба се одређује Главним пројектом далековода, према издатим условима и 
техничким захтевима у вези обезбеђења сигурносних висина и сигурносних удаљености 
инсталације далековода. 
 
Уземљење се изводи на сваком стубу са по једним прстеном око сваког АБ или блок темеља, а 
по потреби са још једним додатним прстеном. 
 
Предвидети изолацију за директно уземљену мрежу и следеће степене изолованости: 
- максимални погонски напон   245 kV 
- подносиви наизменични напон 50Hz  395 kV 
- подносиви атмосферски пренапон  950 kV 
 
Далековод пројектовати за температуту проводника +80C. 
Предвидети резерву у сигурносној висини од око 2.0m. 
 

2.1.2.  Услови за извођење радова 

 
Изградња далековода обухвата припремне, главне и завршне радове. У свим етапама се 
спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима 
извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, 
све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама који су 
условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини 
далековода. Инвеститор радова је обавезан да санира или надокнади трошкове оштећења на 
земљишту, културама и другим непокретностима. 
 

2.1.3.  Услови за извођачке путеве и градилишта 

 
За колски превоз опреме и делова инсталације далековода предвиђено је коришћење најкраћих 
прилаза са јавних и некатегорисаних путева. Прелаз изван путева, преко поседа и формирање 
градилишта изван извођачког појаса условљени су претходном сагласношћу 
власника/корисника или установљењем привремене службености пролаза/заузећа. 
 

2.2. Правила за формирање грађевинских парцела за стубна места далековода 

 
Формирање грађевинских парцела предвиђено је само за стубна места далековода за које није 
могуће прибавити сагласност Министарства надлежног за пољопривредно земљиште за 
коришћење земљишта у непољопривредне сврхе. 
Према чл. 69 Закона о планирању и изградњи за надземне електроенергетске водове 
(проводнике) се не формира посебна грађевинска парцела. Формирање грађевинских парцела 
је предвиђено за главне објекте (стубове) далековода према правилима плана. 
Максимална, плански могућа, површина грађевинске парцеле појединачног стубног места 
далековода дефинисана је у поглављу 1.5. (Правила за обележавање земљишта за стубна 
места далековода). 
За формирање грађевинских парцела стубних места далековода потребна је израда Пројекта 
парцелације у складу са чл. 69. Закона о планирању и изградњи. 
 

3. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
Изградња далековода се изводи у једној етапи. Према очекиваној динамици, почетак радова је 
планиран у периоду 2016-2017. године, а увођење у експлоатацију у року од годину дана од 
почетка радова.  
 
Инвеститор планираног 220 kV далековода и 220 kV прикључно разводног постројења 
„Владимировац“ је ЈП "Електромрежа Србије" а финансијер „WindVision WindFarm А“ и 
„WindVision WindFarm B“ из Београда.  
 
На основу закљученог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза на изради техничке 
документације и прибављању потребних дозвола за изградњу прикључка за ветроелектране 
“Алибунар 1“ и „Алибунар 2“ од 06/13.05.2015.године заведеним у ЈП „Електромрежа Србије“ 
под бројем У-372, финансијер је преузео обавезу да, у име ЕМС-а, обезбеди потребну планску и 
техничку документацију за изградњу прикључног далековода.  
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Све дозволе за прикључни далековод треба да гласе на ЈП „Електромрежа Србије“ док 
трошкове изградње сноси власник ветроелектране Алибунар („Алибунар 1“ и „Алибунар 2“). 
 
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као и 
за израду пројеката парцелације, препарцелације, и основ за формирање грађевинских 
парцела јавних и осталих намена у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – 
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14). 
 
Надлежност у погледу спровођења Плана је одређена чланом 133. Закона о планирању и 
изградњи.'' 
 

Члан 2. 
         Исправка Плана ступа на снагу даном доношења Плана, а примењиваће се од дана 
доношења ове Исправке. 
 

Члан 3. 
         Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 350-31/15-06 
Датум: 04. април 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

43. 
         На основу члана 18. и 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 
54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће 
општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 95. седници одржаној дана 
04. априла 2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

         Из средстава буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар 
за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Раздео 3 – Општинска 
управа, програмска активност 0601-0005, функција 411, позиција 89, економска класификација 
472 – превоз ученика, одобравају се средства у износу од 3.200.000,00 (словима: 
четристохиљада) динара.  
 

Члан 2. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 2.921.891,22 динара распоређују се у 
оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених, на  нове позиције 462, 
464, 467 и 469, и то на следећи начин: 

1) у оквиру главе 5.2, за позицију 462 – у износу од 1.429.185,00 динара; 
2) у оквиру главе 5.3, за позицију 464 – у износу од 650.586,21 динара; 
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3) у оквиру главе 5.9, за позицију 467 – у износу од 818.444,00 динара; 
4) у оквиру главе 5.10, за позицију 469 – у износу од 23.676,01 динара.  

 
Члан 3. 

         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 278.108,78 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, програмска активност 0602-0002, функција 160, економска 
класификација  412 – социјални доприноси на терет послодавца, на  нове позиције 463 и 465, 
468 и 470 и то на следећи начин: 

1) у оквиру главе 5.2, за позицију 463 – у износу од 185.336,00 динара; 
2) у оквиру главе 5.3, за позицију 465 – у износу од 92.772,78 динара. 

 
Члан 4. 

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-27/16-06 
Датум: 04. април 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

44. 
         На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће 
општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 95. седници одржаној дана 
04. априла 2016. године доноси 
 

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

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 
буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), 
Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 594.197,00 
(словима: петстодеведесетчетирихиљадестодеведесетседам) динара за потребе исплате 
заостале зараде запослених у Месној заједници Банатски Карловац којима је раскинут радни 
однос (Милета Вукашиновић и Весна Манојловић – средства за 2013. годину и 2014. годину).  
 

Члан 2. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 444.197,00 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.2, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 462, економска класификација  411 – плате, додаци и накнаде запослених.  
 

Члан 3. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 150.000,00 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.2, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 463, економска класификација  412 – социјални доприноси на терет послодавца.  

 
Члан 4. 

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – 
за намене за која се иста одобравају.  
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Члан 5. 

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-28/16-06 
Датум: 04. април 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

45. 
         На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће 
општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 95. седници одржаној дана 
04. априла 2016. године доноси 
 

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

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 
буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), 
Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 593.197,01 
(словима: петстодеведесеттрихиљадестодеведесетседами1/100) динара за потребе исплате 
заостале зараде запосленог у Месној заједници Владимировац коме је раскинут радни однос 
(Зоран Максимовић – средства за 2013.-2016. године).  
 

Члан 2. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 426.369,20 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.3, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 464, економска класификација  411 – плате, додаци и накнаде запослених.  
 

Члан 3. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 100.000,00 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.3, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 465, економска класификација  412 – социјални доприноси на терет послодавца.  

 
Члан 4. 

         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 66.827,81 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.3, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 466, економска класификација  465 – остале текуће дотације по закону.  

 
Члан 5 

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – 
за намене за која се иста одобравају.  
 

Члан 6. 
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
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Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-29/16-06 
Датум: 04. април 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

46. 
         На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће 
општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 95. седници одржаној дана 
04. априла 2016. године доноси 
 

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

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 
буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), 
Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 592.197,00 
(словима: петстодеведесетдвехиљадестодеведесетседам) динара за потребе исплате 
заостале зараде запосленoг у Месној заједници Нови Козјак коме је раскинут радни однос (Жива 
Лалић – средства за 2013. годину и 2014. годину).  
 

Члан 2. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 378.028,44 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.9, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 467, економска класификација  411 – плате, додаци и накнаде запослених.  
 

Члан 3. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 214.168,56 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.9, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 468, економска класификација  412 – социјални доприноси на терет послодавца.  

 
Члан 4. 

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – 
за намене за која се иста одобравају.  
 

Члан 5. 
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-30/16-06 
Датум: 04. април 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
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47. 
         На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће 
општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 95. седници одржаној дана 
04. априла 2016. године доноси 
 

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

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 
буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), 
Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 593.196,99 
(словима: петстодеведесеттрихиљадестодеведесетшести99/100) динара за потребе исплате 
заостале зараде запосленог у Месној заједници Николинци којој је раскинут радни однос 
(Бобица Љуба Берлован – средства за 2013. годину и 2014. годину).  
 

Члан 2. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 499.541,09 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.10, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 469, економска класификација  411 – плате, додаци и накнаде запослених.  
 

Члан 3. 
         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 93.655,90 динара распоређују се у оквиру 
Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.10, програмска активност 0602-0002, функција 160, 
позиција 470, економска класификација  412 – социјални доприноси на терет послодавца.  

 
Члан 4. 

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – 
за намене за која се иста одобравају.  
 

Члан 5. 
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-31/16-06 
Датум: 04. април 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 

 
 

48. 
         На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог председника општине, 
Општинског веће општине Алибунар на својој 95. седници одржаној дана 04. априла 2016. 
године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 04.04.2016. 

 

Број 8– Страна 23 

 
Члан 1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу материјалне помоћи грађанима општине Алибунар 
који се налазе у стању социјалне потребе (у даљем тексту: Комисија).  

Материјална помоћ састоји се у роби – црепу који је уклоњен са крова зграде Дома 
културе у Николинцима у току недавне реконструкције овог објекта. 
 

Члан 2. 
          Комисија се образује у следећем саставу: 

1. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар - 
председник Комисије; 

2. Владимир Петровић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине 
Алибунар'' из Алибунара - члан Комисије; 

3. Јосиф Тапалага, запослен у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе 
општине Алибунар - члан Комисије. 

 
Члан 3. 

          Задатак Комисије је: да прикупи захтеве, да утврди испуњеност услова за одобравање 
материјалне помоћи према правилима која у свом раду користи Центар за социјални рад ''Први 
март'' Алибунар, а која се односе на материјално збрињавање особа у стању социјалне 
потребе, и да достави председнику општине извештај о раду са предлогом решења о додели 
материјалне помоћи. 
 

Члан 4. 
          Комисија почиње са радом даном доношења овог Решења. 
 

Члан 5. 
          О праву на накнаду за рад чланова Комисије одлучује председник општине посебним 
актом. 
 

Члан 6. 
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-26/2016-06 
Датум: 04. април 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

42. Иправка Плана детаљне регулације дела прикључног далековода 220 kV за комплекс 
''Ветроелектране Алибунар'' који се налази на простору општине Алибунар 

1 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

43. Решење о промени апропријације у буџету општине Алибунар за 2016. годину 18 
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 19 
45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 20 
46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 21 
47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 22 

48. Решење о образовању Комисије за доделу материјалне помоћи грађанима општине 
Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе 

22 

   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar.org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров, Ана Растовић,  
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал,  

Саша Милосављевић и Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


