
  

Година: 36. Алибунар, 29. април 2017. године Бесплатан примерак Број 10 

 
 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

107.  
 
На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 

6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон), члана 
46. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. 
Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

 
 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу СН 

кабла за сопствену потрошњу ПРП ветроелектране и пратећих инсталација, прилаза 

земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, 

поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних радова, у дужини од 1557 

метара, инвеститору ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција 

Панчево'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6, на следећим парцелама у Катастарској 

општини Алибунар: 

• катастарска парцела бр. 5746, остало земљиште, површине 76а 54m2; 

• катастарска парцела бр. 5747, остало земљиште, површине 10а 07m2. 

2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва 

права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати 

у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као 

послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног 

добра. 

3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити 

одређена уговором. 

4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине 

Алибунар. 

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

Алибунар''. 

   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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 Предузеће ''ELECTRAWINDS-S'' доо, на основу Овлашћења број 392/2016 од 
30.08.2016.. године, обратио се у корист ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак 
''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, у својству инвеститора, Одељењу за инспекцијске 
послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове захтевом за добијање 
локацијске дозволе за изградњу СН кабла за сопствену потрошњу ПРП Ветроелектране на 
парцелама топ.бр. 5746 и 5747 у к.о. Алибунар. 

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску 
дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и 
изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа. 

Ради изградње СН кабла за сопствену потрошњу ПРП ветрогенератора, потребно је 
установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном 
добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се 
инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање 
права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви 
законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани 
интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Број: 463-12/2017-04 
У Алибунару, 29. априла 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

  

108. 
 

„На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 
6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон), члана 
46. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. 
Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

 
 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу 

прикључка за потребе прикључења објекта сопствене потрошње ТС 35/220kV ''Алибунар 1'' 

и објекта ТС 35/220kV ''Алибунар 2'', повезивања ПРП 220kV ''Владимировац'' на 

дистрибутивни систем електричне енергије и пратећих инсталација, прилаза земљишту за 

потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или 

замене, као и предузимање осталих неопходних радова, инвеститору ''ЕПС Дистрибуција'' 

д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, ул. М. Обреновића 

бр.6, на следећим парцелама у катастарској општини Владимировац, катастарској општини 

Нови Козјак и катастарској општини Селеуш и то: 

А) Лист непокретности број 6409 КО Владимировац 

• катастарска парцела бр. 351, потес или улица Вињ.ла друму Падина, укупне површине 

01hа 73а 00m2; 

• катастарска парцела бр. 536, потес или улица 27. марта, улица 1, површине 95m2  и 

улица 2 површине 04hа 70а 82m2 , укупне површине 04hа 71а 77m2; 
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• катастарска парцела бр. 559, потес или улица Сутјеска, укупне површине 01hа 54а 01m2 

; 

• катастарска парцела бр. 3836, потес или улица Вињ.ла друму Падина, укупне површине 

01hа 77а 49m2 ; 

• катастарска парцела бр. 10264, потес или улица Ливаде друма Селеуш, укупне 

површине 01hа 63а 79m2 . 

 
Б) Лист непокретности број 6470 КО Владимировац 

• катастарска парцела бр. 9358, потес или улица Код друма Селеуш, укупне површине 

15hа 18а 43m2 ; 

• катастарска парцела бр. 10849, потес или улица Код друма Падина, укупне површине 

02hа 80а 93m2 . 

 
В) Лист непокретности број 1059 КО Нови Козјак 

• катастарска парцела бр. 2200, потес или улица Пролетње дужи, укупне површине 02hа 

36а 95m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2319/2, потес или улица Велике ливаде, укупне површине 91а 

72m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2325, потес или улица Велике ливаде, укупне површине 01hа 

05а 53m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2326, потес или улица Велике ливаде, укупне површине 03hа 

24а 18m2 . 

 
Г) Лист непокретности број 2148 КО Селеуш 

• катастарска парцела бр. 2283/3, потес или улица Ђалу маре, укупне површине 06hа 57а 

17m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2311, потес или улица Дојла ливада, укупне површине 6ha 69а 

98m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2563, потес или улица Дојла ливада, укупне површине 21а 

97m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2586/1, потес или улица Дојла ливада, укупне површине 43а 

45m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2615, потес или улица Дојла ливада, укупне површине 34а 

10m2 ; 

• катастарска парцела бр. 2640, потес или улица Дојла ливада, укупне површине 26а 

40m2 . 

6. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва 

права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати 

у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као 

послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног 

добра. 

7. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити 

одређена уговором. 

8. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине 

Алибунар. 

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

Алибунар''. 

   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предузећа ''WINDVISION WINDFARM A'' доо Алибунар и ''WINDVISION WINDFARM В'' 
доо Алибунар као финансијери, а на основу Пуномоћја ОУП 1216-2016 од 07.12.2016. године, у 
име инвеститора ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Панчево'' 
из Панчева, обратили су се Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и 
имовинскоправне послове захтевом за добијање локацијске дозволе за изградњу прикључка за 
потребе прикључења објекта сопствене потрошње ТС 35/220kV ''Алибунар 1'' и објекта ТС 
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35/220kV ''Алибунар 2'' и повезивања ПРП 220kV ''Владимировац'' на дистрибутивни систем 
електричне енергије. 

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску 
дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и 
изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа. 

Ради изградње и постављања СН и других каблова МРП 20 kV за потребе сопственог 
напајања прикључно-разводног постројења 220 kV и трафо станица ''Алибунар 1'' 35/220kV и 
''Алибунар 2'' 35/220kV, потребно је установити одређено право службености на земљишту из 
тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног 
власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за 
давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних 
подземних и осталих радова. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви 
законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани 
интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Број: 463-13/2017-04 
У Алибунару, 29. априла 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић с.р. 

 
 

109. 
 

На основу члана члана 53. тачка 3. Самостални чланови Закона о изменама и допунама 
Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 14/2016), чланова 77. и 78. Закона 
управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и члана 40. 
Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине 
Алибунар на својој 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године, доноси  
  
 

ОДЛУКУ 
О ЕВИДЕНЦИЈИ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

Члан. 1. 
 Овом одлуком уређује се евиденција дивљих депонија на територији општине Алибунар, 
као и њихово уклањање и финансирање. 
 Евиденција дивљих депонија у смислу ове одлуке, подразумева попис дивљих депонија 
са навођењем локације, заузету површину, количину и врсту отпада, начин уређења, 
приступност и друго. 

Уклањање отпада у смислу ове одлуке, подразумева уклањање отпада са локације 
дивље депоније и превоз до најближе депоније на коју се комунални отпад одлаже од стране 
надлежног јавног комуналног предузећа.     

Финансирање у смислу ове одлуке, подразумева плаћање услуга вршења радова 
уклањања дивљих депонија на територији општине Алибунар са преносом уклањања отпада на 
локацију која је за то одређена а из наменских буџетских средстава.   
  

Члан 2. 
Дивља депонија јесте место, јавна површина, на којој се налазе неконтролисано 

одложене различите врсте отпада и које не испуњава услове утврђене прописом којим се 
уређује одлагање отпада на депоније. 

Отпад је одложен изван депоније, чије порекло не може да се утврди, односно установи 
његова веза са произвођачем, односно лицем које га је одложило, а које се најчешће формирају 
непосредно уз путеве, категорисане или некатегорисане, у близини насељених места, уз канале, 
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или на јавним површинама у самим насељима.  
Дивља депонија представља променљиву категорију у смислу локације и количине 

одложеног отпада с обзиром да се неконтролисано и поново ствара на истим или новим 
локацијама. 
    

Члан 3. 
Евидентиране дивље депоније на територији општине Алибунар су: 

 
- Дивља депонија у Локвама-код НИС-а – налази се на излазу насеља из улице Соње 

Маринковић према пашњаку, на делу парцеле топ.број 4017 к.о. Локве, потес Кадина 

бара, пашњак 3.класе, имаоца права на парцели МЗ Локве. Локација се налази код 

бушотине НИС, на удаљености око 400 метара од првих кућа. Површина депоније је око 

1.500m², претпостављене запремине отпада око 450m³. Приступни пут је од асфалта. 

Отпад је одложен уз сам приступни пут а одлагао се због неорганизованог прикупљања 

и одношења отпада претходних година као и од стране несавесних грађана. На депонији 

су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог 

отпада и грађевинског шута. 

- Дивља депонија грађевинског шута у атару к.о. Локве – налази се на делу парцела 

топ.број 6678, 6478, 3987, 3838, 3839 и 3771 к.о. Локве, имаоца права на парцели МЗ 

Локве. Отпад се налази на више појединачних локација одлаган у више наврата од 

стране непознатих лица.  Отпад се налази на удаљености од око 400m од првих 

стамбених објеката, затим су у непосредној близини НИС-ових бушотина, атарских 

путева, канала, а и у унутрашњости самих пашњака и осталог земљишта. Отпад се 

налази у више појединих гомила у расутом стању и различитих количина. Од отпада је 

присутан грађевински шут – бетонски комади, опека и блокови а ређе дрвене летве и 

греде. На појединим локацијама, отпад је прекривен земљом и делимично зарастао 

травом. Претпостављена запремина отпада креће се око 1200м3. 

Дивља депонија очишћена у периоду марта 2017.године 
- Дивља депонија у Локвама-у наставку улице Тудор Владимиреску – налази се 

одмах на излазу насеља уз атарски пут у наставку улице Тудор Владимиреску према 

атару на делу парцеле топ.број 248 к.о. Локве, земљиште у грађевинском реону, јавна 

својина, имаоца права на парцели Општина Алибунар. Отпад се одлагао због 

неорганизованог прикупљања и одношења отпада претходних година а од стране 

несавесних грађана. На депонији су одложене све врсте комуналног отпада, са великим 

процентом биоразградивог отпада и грађевинског шута у више појединачних гомила. 

Површина депоније је око 200m2, претпостављене запремине комуналног отпада 100m3 

а грађевинског шута 50m3.    

- Дивља депонија у атару к.о. Јаношик – налази се на делу парцеле топ.број 1502 к.о. 

Јаношик, потес земљишта канал, ималац права на парцели ЈВП ''ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ'' Н. 

Сад. Локација дивље депоније се налази на излазу насеља Јаношик, са леве стране 

локалног пута ка Иланџи, на удаљености око 800 метара од првих кућа. Површина 

депоније је око 1.500m², претпостављена запремина отпада око 400m³. Приступни пут је 

део асфалт и део земљани. Отпад се одлагао због неорганизованог прикупљања и 

одношења отпада претходних година као и од стране несавесних грађана. На депонији 

су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог 

отпада.  

- Дивља депонија у Новом Козјаку - код гробља - налази се на делу парцеле топ.број 

940 к.о. Нови Козјак, класе земљишта пашњак 2.класе-пољопривредно земљиште, 

имаоца права на парцели РС. Локација се налази на излазу насеља, у наставку улице 

Јове Јовановића Змаја, недалеко од гробља, на удаљености око 200 метара од првих 

кућа а непосредно уз баште. Површина депоније је око 21.000m², претпостављене 

запремине комуналног отпада 60м³ а грађевинског шута и земље 500m3. Приступни пут 

је земљани. Отпад се одлагао због неорганизованог прикупљања и одношења отпада 

претходних година од стране несавесних грађана, односно непознатих лица. На 
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депонији су одложене све врсте комуналног отпада и грађевинског шута (цигла) и 

остављене велике количине појединачних гомила земље која може да се разастре по 

уклањању отпада у циљу попуњавања неравнина. 

- Дивља депонија у Новом Козјаку – иза стамбене зграде – налази се у централном 

делу насеља, иза стамбене зграде колективног становања у улици Змај Јовина 6 на 

парцели топ.број 397/1 к.о. Нови Козјак, имаоца права на парцели ПП Нови Козјак АД у 

стечају. Површина депоније је око 150m2, претпостављене запремине отпада 100m3. 

Приступни пут је асфалт. На депонији је одложен комунални отпад. Отпад је одложен од 

стране непознатих лица.  

- Дивља депонија у Добрици – налази се одмах на излазу из насеља у наставку улице 

Њагул Александра, на делу парцела топ.број 1495 која се води као пут у насељу и делу 

парцеле топ.број 2639/1 која се води као некатегорисани пут, катастарсе општине 

Добрица. Локација дивље депоније је уз сам пут на удаљености око 50 метара од првих 

кућа. Површина одложеног отпада је око 500m², претпостављене запремине отпада 

100m³. Приступни пут је земљани. Отпад се одлагао због неорганизованог прикупљања 

и одношења отпада претходних година, као и од стране несавесних грађана. На 

депонији су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом 

биоразградивог отпада и грађевинског шута. 

Дивља депонија очишћена у периоду априла 2017.године.  
- Дивља депонија иза железничког моста уз пут у Банатском Карловцу – налази се 

у наставку улице Стеријина, на удаљености око 50 метара од првих кућа. Површина 

одложеног отпада је око 2.000m², претпостављене запремине отпада око 2.000m³. 

Приступни пут је земљани уз који се и одлагао отпад. Отпад се одлагао од стране 

несавесних грађана. На депонији су одложене све врсте комуналног отпада, са великим 

процентом биоразградивог отпада а нарочито грађевинског шута. 

Дивља депонија очишћена у периоду 2016.године. 
- Дивља депонија грађевинског шута у насељу Банатски Карловац -  налази се у 

самом насељу у улици Жарка Зрењанина 25 између стамбених објеката на парцели 

топ.број 1230 к.о. Банатски Карловац, градско грађевинско земљиште, јавна својина, 

ималац права на парцели Општина Алибунар. Отпад је настао падом стамбеног објекта 

услед дотрајалости тако да се ради углавном о грађевинском шуту. Површина депоније 

заузима скоро целу парцелу, око 100m2, процењене запремине отпада око 500m3. 

- Дивља депонија у Иланџи – налази се на излазу насеља из улице Ослобођења у атар 

и то уз атарски пут на делу парцеле топ.број 5100 к.о. Иланџа, класе земљишта пашњак 

3.класе, имаоца права на парцели МЗ Иланџа и делу парцеле топ.број 7240/2 ко. 

Иланџа, потес виногради, имаоц права на парцели АД Железнице Србије Београд. 

Отпад се одлагао од стране несавесних грађана, односно непознатог лица. На депонији 

су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог 

отпада а нарочито грађевинског шута Површина одложеног отпада је око 200m², 

претпостављене запремине комуналног отпада 100m³ и грађевинског шута 50m3.    

 
Члан 4. 

Уклањање дивљих депонија врши се по записнику, односно решењу инспекције за 
заштиту животне средине. 
 

Члан 5. 
Отпад са дивље депоније се одлаже на несанитарну депонију-сметлиште којом управља 

надлежно ЈКП.   
 

Члан 6. 

 Очишћени простори се по могућности претварају у зелене површине култивацијом 
земљишта и садњом садница на свим површинама које немају другу намену са циљем 
избегавања стварања нових дивљих депонија на истим местима. 
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Члан 7. 

Трошкове уклањања дивљих депонија на територији општине Алибунар, односно отпада 
који је непознато лице одложило изван депоније, сноси општина Алибунар. 

Уклањање дивљих депонија, финансираће се из наменских средстава, предвиђених 
Одлуком о Буџету општине Алибунар за сваку буџетску годину. 
    

Члан 8. 
Уговором о поверавању вршења услуге уклањања дивљих депонија, регулисаће се обим 

услуге, начин вршења услуге, цена услуге, обрачун и плаћање за извршену услугу, надзор и 
контролу над пруженом услугом, начин на који пружалац услуге стиче право за наплату 
извршене услуге, начин отклањања примедби над неправилно извршеном услугом и остале 
обавезе и права.  

Уговор о поверавању вршења услуге уклањања дивљих депонија, потписује се за сваку 
буџетску годину.     
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 
Број: 501-12/2017-04 
Алибунар, 29. априла 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 
 

110. 
 

На основу чланa 69. став 8. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42-2013-одлука УСРС, 
50/2013-одлука УСРС,, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута 
општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 
својој 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године, доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

НА НЕПОКРЕТНОЈ ИМОВИНИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ финансијерима комплекса ''Ветроелектране Алибунар 1'' – 

''WINDVISION WINDFARM A'' ДОО Алибунар и комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'' – 

''WINDVISION WINDFARM В'' ДОО Алибунар, да могу да врше финансирање и извођење 

радова на изградњи и реконструкцији атарских путева на парцелама које се налазе у 

својини општине Алибунар, а који представљају део технолошке целине комплекса, и то: 

А) у Катастарској општини Нови Козјак (Лист непокретности број 1105 – РГЗ – 
Катастар непокретности Алибунар): 

1) катастарска парцела бр.2326, потес или улица: Велике ливаде, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта 

представља пашњак 2. класе, површине 03hа 24а 18m2,  
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2) катастарска парцела бр.2319/2, потес или улица: Велике ливаде, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта 

представља пашњак 2. класе, површине 91а 72m2,  

3) катастарска парцела бр.2200, потес или улица: Пролетње дужи, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта 

представља пашњак 2. класе, површине 02hа 36а 95m2. 

 

Б) у Катастарској општини Селеуш (Лист непокретности број 2209 – РГЗ – Катастар 

непокретности Алибунар): 

1) катастарска парцела бр.3231/3, потес или улица: Ђалу маре, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења земљишта 

представља њиву 5. класе, површине 36а 18m2. 

 
2. Парцеле наведене у тачки 1. oве Одлуке, финансијер ће користити за потребе 

изградње ветропарка и реконструкције атарских путева и редовног одржавања 

ветрогенератора у току рада ветропарка. 

3. Парцеле које су предмет ове Одлуке финансијер ће моћи да користи тек након 

истека уговора о закупу који су закључени на основу Програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2016. годину. 

4. На основу ове Одлуке, између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен 

Анекс уговора бр. 404-25/16-06 од 09.02.2016. године, којим ће се уредити сва права и 

обавезе од значаја за реализацију ове Одлуке. 

5. За закључење Анекса уговора у име Општине Алибунар овлашћује се 

председник Општине Алибунар. 

6. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Алибунар''. 

   
 
Број: 452-1/2017-04 
У Алибунару, 29. априла 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 
111. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон),  члана 66. став 1. и члана 117. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и члана 37. и 120. Послословника Скупштине општине Алибунар („Службени 
лист општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог 
председника Општине Алибунар, а на захтев Братић Зоране, на 12. седници Скупштине 
општине Алибунар, одржаној 29. априла 2017. године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

ЗОРАНИ БРАТИЋ престаје функције члана Општинског већа општине Алибунар, на 
лични захтев. 

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар престаје доношењем овог Решења, 
односно од 29. априла 2017. године. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. 
тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 
83/2014 – др. закон), члана 66. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 37. и 120. 
Послословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 13/2016 
и 18/2016). 
 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина 
општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира 
заменика председника општине и чланове општинског већа. 
 Чланом 66. Статута општине Алибунар прописано је заменик председника Општине, 
односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 
предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран. 
 Одредбама члана 37. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да         
члану Општинског већа може престати функција пре истека времена на које је изабран 
оставком или разрешењем, те да члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини 
општине у писменом облику, а о истој се не одлучује, већ се само констатује да је члану 
Општинског већа престала функција. 
 Председник општине Предраг Белић предложио је обавестио је Скупштину општине 
Алибунар да је Зорана Братић поднела писмену оставку на функцију члана Општинксог већа 
општине Алибунар. Оставка је пондета председнику општине као председавајућем Општинског 
већа чији је већница била члан. 
 Скупштина општине Албиунар је, поступајући по одредбама члана 37. Пословника 
Скупштине општине Алибунар, констатовала престанка функције члана Општинског већа 
Зоране Братић, чиме је њен мандат престао. 
 На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења. 
 
 
Број: 020-61/2017-04 
У Алибунару, 29. априла  2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

112. 
 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС),  члана 32. Закона о локланој 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117.  
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе, на 12. седници од 29. априла 2017. године 
доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2017. 

 

 

Број 10 – Страна 10 

 
 

1. Разрешава се Мирча Маран функције члана Школског одбора Економско-трговинске 

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

2. Именује се Емануел Брошћанц на функцију члана Школског одбора Економско-

трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, из реда представника оснивача. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, односно од 29. 

априла 2017. године и трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора Економско-

трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар 

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

 
 
Број: 022-4/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

  
 

113. 
 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС),  члана 32. Закона о локланој 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117.  
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља 
Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, на 12. седници од 29. априла 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБOРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ИЛАНЏА 

 
 

1. Разрешава се Драган Илин функције члана Школског одбора Основне школе „Милош 

Црњански“ Иланџа, из реда представника родитеља. 

2. Именује се Сања Стојмиров на функцију члана Школског одбора Основне школе 

„Милош Црњански“ Иланџа, из реда представника родитеља. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, односно од 29. 

априла 2017. године и трајаће најдуже до истека мандата члана Школског одбора 

Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа. 

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

 
 
Број: 022-5/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2017. 

 

 

Број 10 – Страна 11 

114. 
 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 i 3/2015), Скупштина општине 
Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ  
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Слободан Кузманов функције члана Комисије за  израду  Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Урош Јанковић на функцију члана Комисије за  израду  Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 29. 

априла 2017. године. 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 

 
 
Број: 020-48/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

115. 
 
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине 
Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгиша Чанчаревић функције заменика председника Комисије за  

израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Златко Коларик на функцију заменика председника Комисије за  израду  

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Алибунар. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 29. 

априла 2017. године. 

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

 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2017. 

 

 

Број 10 – Страна 12 

Број: 020-62/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

  
 

116. 
 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине 
Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА  

ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Ардељан Јон функције члана  Комисије за спровођење јавног 

надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са 

Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Алибунар.  

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Мирча на фунцкију члана  Комисије за спровођење јавног 

надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са 

Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Алибунар.  

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 

29. априла 2017. године. 

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

 
 
Број: 020-63/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

117. 
 

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 40. и члана 117. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина 
општине Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2017. 

 

 

Број 10 – Страна 13 

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Србин Доруу престала функција члана Савета за образовање, 

културу и омалдину, због смрти. 

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

 
 
Број: 020-57/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

118. 

 

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 40. и члана 117. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина 
општине Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ 
 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Лекић на функцију члана Савета за образовање, културу и 

омладину. 

2. Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета и почиње да 

тече од дана доношења овог решења, односно од  29. 04. 2017. године. 

3. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Број: 020-58/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

119. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 
одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Томић функције председника Комисје за равноправност 

полова у општини Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела Дамјанов на функцију председника Комисје за равноправност 

полова у општини Алибунар. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2017. 

 

 

Број 10 – Страна 14 

3. Мандат новоименованог председника трајаће до истека мандата Комисије и почиње да 

тече од дана доношења овог решења, односно од  29. 04. 2017. године. 

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

 
 
Број: 020-59/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

120. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УРЕДНИКА 

УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Милена Ковачевић функције уредника Уређивачког колегијума Билтена 

општине Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Тривић на функцију уредника Уређивачког колегијума Билтена 

општине Алибунар. 

3. Мандат новоименованог уредника почиње да тече од дана доношења овог решења, 

односно од  29. 04. 2017. године. 

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

 
 
Број: 020-49/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

121. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Вукоман Пајевић  функције члана Уређивачког колегијума Службеног 

листа  општине Алибунар. 
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2. ИМЕНУЈЕ СЕ Емануел Брошћанц на функцију уредника Уређивачког колегијума 

Службеног листа општине Алибунар. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог решења, 

односно од  29. 04. 2017. године. 

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

 
 
Број: 020-64/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

122. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА И  

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Укида се Комисија за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица на 

територији општине Алибунар. 

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

 
 
Број: 020-51/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

123. 
 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ХИТНИХ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  

УГРОЖЕНИХ ГРАЂАНА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Укида се Комисија за утврђивање хитних стамбених потреба угрожених грађана  

општине Алибунар. 

2. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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Број: 020-52/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

  
 

124. 
 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

1. Укида се Комисија за јавне набавке мале вредности. 

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

 
 
Број: 020-53/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

  
 

 

125. 
 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

1. Укида се Комисија за демографију општине Алибунар. 

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

 
 
Број: 020-54/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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126. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ САВЕТА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД 2014-2020 ГОДИНЕ 
 
 

1. Престаје функција Савета за израду стратегије развоја општине Алибунар за период 

2014-2020 

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

 
 
Број: 020-55/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

 

127. 
 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ  

У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР 
 
 

1. Укида се Комисија за попис општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији 

је оснивач општина Алибунар. 

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

 
 
Број: 020-56/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

128. 
 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА 
 
 

1. У Радно тело за праћење ефеката општинских одлука, на функцију чланова, именују се: 

- Персида Глигоријев, 

- Весна Стојиљковић, 

- Биљана Грбић, 

- Драган Ратковић, 

- Корнелија Берлован, 

- Бојана Станковић, 

- Јована Рошу. 

2. Мандат новименованих чланова почиње да тече од дана именовања, односно до 

29.04.2017. године. 

3. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Број: 020-65/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

129. 
 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА САРАДЊУ СА ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА  

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР 
 
 

1. Оснива се Радно тело за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач 

општина Алибунар. 

2. Задатак Радног тела је да успостави сарадњу и пружи помоћ у раду предузећа и 

установа чији је оснивач општина Албиунар која се нарочито огледа у помоћи у 

реализацији планова и програма и сарадњи са органима општине Алибунар. 

3. У Радно тело именују се: 

- Емануел Брошћанци на функцију председника, 

а на фунцкију чланова: 
- Душица Миливојев, 

- Бранка Жебељан, 

- Милан Ћурувија, 

- Ђурђевка Басараба, 

- Аурора Глогињић, 

- Јон Ардељан, 

- Јон Чобан, 

- Слободан Рајлић, 

- Тиберије Лацку, 

- Жаклина Зекавица, 

- Ирина Скумпија, 

- Милен Михајловић, 
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- Мирча Даља. 

4. Право на накнаду за рад и висину накнаде за Радно тело утврдиће Комисија за 

кадровска, административна питања и радне односе. 

5. Мандат председника и чланова почиње да тече од дана именовања, односно до 

29.04.2017. године. 

6. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Број: 020-66/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

130. 
 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА САРАДЊУ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Оснива се Радно тело за сарадњу са организацијама из области културе и туризма 

на територији општине Алибунар. 

2. Задатак Радног тела је да успостави сарадњу и пружи помоћ у раду организацијама 

у побласти културе и труизма на територији општине Албиунар која се нарочито 

огледа у помоћи у реализацији активности организација, организовању 

манифестација и других активности и сарадњи са органима општине Алибунар. 

3. У Радно тело именују се: 

- Зоран Филиповић на функцију председника, 

а на фунцкију чланова: 
- Јестира Балаж, 

- Веронка Хрћан, 

- Зорка Бањац, 

- Елеонора Ивљанин, 

- Љубомир Повић, 

- Дојна Дудић, 

- Јован Живојнов, 

- Сима Чортан, 

- Олгица Грбић, 

- Небојша Петковић, 

- Дојна Кишмартон, 

- Светозар Завишић, 

- Зоран Кузманов, 

- Данијел Пинку. 

4. Право на накнаду за рад и висину накнаде за Радно тело утврдиће Комисија за 

кадровска, административна питања и радне односе. 

5. Мандат председника и чланова почиње да тече од дана именовања, односно до 

29.04.2017. године. 

6. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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Број: 020-67/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

131. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ СКЛАПАЊА  

УГОВОРА О РЕПРОГРАМУ ДУГА ПРЕМА ЈП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД  
НА ДЕО КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОТПАДНЕ ВОДЕ  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о приступању склапања уговора о репрограму дуга 

према ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад на део који се односи на отпадне воде Јавног 

комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар. 

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

 
 
Број: 403-101/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

132. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 
одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР  

ЗА ПЕРИОД 2017 – 2021. ГОДИНА 
 
 

1. Даје се сагласност на  Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар за период 2017 – 2021. година, који је 

донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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Број: 023-3/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

133. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 
одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР  

ЗА ПЕРИОД 2017 – 2027 ГОДИНА 
 
 

1. Даје се сагласност на  Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар за период 2017 – 2027. година, који је 

донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар. 

2. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 

 
 
Број: 023-4/2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

134. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ  

ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на  Финансијски план коришћења средстава из Буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Дома здравља Алибунар, који је донео Управни одбор 

Дома здравља Алибунар. 

2. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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Број: 400-44//2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

135. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници 

одржаној дана 29. априла 2017. године доноси  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештаја о раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини који је поднела 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини. 

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

 
 
Број: 320-147//2017-04 
Алибунар, 29. април 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 
 

 

136. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног 

пољопривредног земљишта, која је образована одлуком Скупштине општине Алибунар, 

спровела је поступак давања у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2016. 

годину, који је усвојен од стране Скупштине општине Алибунар дана 25. маја 2016. године. 

У време доношења Програма, Комсиија за давање у закуп државног пољопривредног 

земљишта радила је у другачијем  саставу, а председник Комисије био је Зоран Пребирачевић. 
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Комисија у садашњем саставу именована је на седници од 28. октобра 2016. године и 

сачињавају је: 

1. Биљана Враговић, председник, 

2. Ивица Росић, заменик председника, 

3. Александар Сивери, члан, 

4. Александар Тот, члан, 

5. Анита Митровић, члан, 

6. Ђорђе Стојан, члан, 

7. Татјана Осмокровић, члан, 

8. Емануела Под, члан, 

9. Љубинка Гачановић, члан, 

10. Моника Лацку, члан, 

11. Бојан Ивановић, члан, 

12. Ардељан Јон, члан. 

Комисија је од дана именовања на ову функцију спровела следеће радње на реализацији 

Програма: 

1. сачинила уговоре о закупу државног пољопривредног земљишта по праву пречег 

закупа; 

2. спровела поступак лицитације за први круг јавног надметања који је одржан 23. 

децембра 2016. године и закључила уговоре о закуп државног пољорпивредног 

земљишта; 

3. спровела поступак лицитације за други круг јавнго надметања који је одржан 07. 

априла 2017. године, за које је у току давање сагласности на одлуке о закупу које се 

налазе у Министарству пољопривреде. 

Спровођењем Програма заштите, уређења и кроишћења пољопривредног земљишта у 

општини Алибунар за 2016. годину, Комисија је издала у закуп државног пољопривредног 

земљишта у укупној површини од око 6.500,00 хектара, од чега: 

- по праву пречег закупа: око 3.480 хектара, 

- у првом кругу око 2.850 хектара, 

- у другом кругу око 170 хектара. 

Након спроведених поступака остало је око 4.300 хектара које није дато у закуп. 

У овом извештају, површине су дате оквирно из разлога што је у међувремену приспео 

одређени број решења о повраћају пољопривредног земљишта по основу реституције, а ова 

решења и даље стижу, тако да није дата прецизна површина због могућности ситнијих 

одступања. 

По основу давања у закуп државног пољопривредног земљишта по праву пречег закупа и 

по основу лицитације за први круг, остварено је укупно око 816.450 евра, од чега општини 

Алибунар припада 40%, а по основу другог круга очекује се остварење од око 10.900 евра, од 

чега општини Алибунар припада 40%. Овај износ реализоваће се по доспећу уплата закупнине. 

Комисија за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар је 

по основу права пречег закупа, те првог и другог круга лицитације реализовала око 60% 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 

2016. годину, те се констатује да је поступак по наведеном програму окончан у потпуности. 

Посао Комиије је, поред спровођења поступка јавног надметања и рад на закључивању 

вансудских поравнања, по налогу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а 

са лицима која су обрадила државног пољопривредно земљиште без правног основа. 

По програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Алибунар за 2016. годину постоји неколико пријава пољочуварске службе, али обзиром да није 

утврђено чињенично стање од стране Републичке пољопривредне инспекције, која је по основу 

закона овлашћена да врши контролу коришћења државног пољопривредног земљишта, ове 

површине нису унете у овај Извештај. 

Рад на вансудским поравнањима и пружање стручне помоћи у виду прикупљања и 

достављања документације највише је рађен за коришћење државног пољопривредног 
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земљишта без правног основа по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Алибунар за 2015. годину. Према записницима Републичке 

пољопривредне инспекције, по Програму за агро-економску 2015/2016. годину, без правног 

основа коришћено је око 2.170 хектара државног пољопривредног земљишта. По основу 

накнаде за коришћење државног пољопривредног земљишта потражује се укупно око 1.800.000 

евра од 45 лица, која су процесуирана и судски поступак је у току. Од поменутог износа 40% 

припада општини Алибунар, што ће се извршити по реализацији уплате. 

У свом раду, Комисија сарађује са Министарством пољопривреде и заштите животне 

средине, које по основу Закона о пољопривредном земљишту, даје сагласност на одлуке о 

давању у закуп државног пољпривредног земљишта и закључује уговоре о закупу, Општинском 

управом, Републичким геодетским заводом, Службом за катастар непокретности Алибунар, 

геодетском кућом и Пољочуварском службом општине Алибунар. Такође, пружа помоћ 

пољопривредницима у остваривању права на закуп државног пољопрвредног земљишта у 

складу са Законом о пољопривредном земљишту. 

Извшетај се упућује Скупштини општине Алибунар ради усвајања. 

 

У Алибунару, 28. априла 2017. године 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

1. Биљана Враговић, с.р. 

2. Ивица Росић, с.р. 

3. Александар Сивери, с.р. 

4. Александар Тот, с.р. 

5. Анита Митровић, с.р. 

6. Ђорђе Стојан, с.р. 

7. Татјана Осмокровић, с.р. 

8. Емануела Под, с.р. 

9. Љубинка Гачановић, с.р. 

10. Моника Лацку, с.р. 

11. Бојан Ивановић, с.р. 

12. Ардељан Јон, с.р. 

 

 

 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

 

137. 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
У Н И В Е Р З А Л 

Немањина  14, 26310 Алибунар; ПИБ: 101086600; матични број: 08137838;  
тел: 013 641 333; факс: 013 642 330 

бр.жиро  рачуна: 275-0010222099264-50, 125-1806127-41, 205-214884-98;                                   
е-mail: univerzal@alibunar.org.rs, jkpuniverzalal@mts.rs; 

 

 

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  И РАЗВОЈА  ЈКП 

,,УНИВЕРЗАЛ”АЛИБУНАР  

  ЗА ПЕРИОД 2017 – 2021. ГОДИНЕ 

 

mailto:univerzal@alibunar.org.rs
mailto:jkpuniverzalal@mts.rs
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Пословно име:   Јавно комунално предузеће “Универзал” Алибунар 

Седиште:            Алибунар, Немањина 14 

Матични број:     08137838 

ПИБ:                   101086600 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:   Скупштина  општине Алибунар 

 

 

Фебруар 2017 

 

 

1. Организациона шема јавног предузећа :   

 

пословно име: ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ“ 

седиште: АЛИБУНАР, НЕМАЊИНА 14 

оснивач : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

претежна делатност: 3600 

матични број: 08137838 

ПИБ: 101086600 

надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: 

Министраство пољопривреде и заштите животне средине /Скупштина општине 

 

Директор предузећа : дипл. инж. Власто Марић, 

именован на функцију одлуком Скупштине општине Алибунар број:023-19/14-06-01   од 

30.04.2014 године, 

мандат траје до 30.04.2018 године. 

 

Председник Надзорног одбора: Михаела Балош Ђуђа 

 

 чланови :  Асен Божилов, Драгиша Чанчаревић, 

именоновани одлуком Супштине општине Алибунар број:                  023-9/2016-06 од 

15.06.2016 године, именовани на период од 4 године 

 

 

Подаци о управљачкој и руководилачкој структури: 

1. Руководилац сектора Водовод и канализација: дипл.инг.мастер Рипсиме Гајић 

2. Руководилац сектора Чистоћа: Момир Ђелкапић 

3. Руководилац сектора Грађевина: Панта Мохан 

4. Руководилац сектора Погребне услуге: Радисав Митровић 

5. Руководилац сектора Зеленило и помоћни радници:  

6. Руководилац сектора Зоохигијена: др.вет. Драган Трајковић 

7. Руководилац сектора Пољочуварска служба: Добривоје Алексић 

8. Шеф рачуноводства у сектору за финансијско-књиговодствене послове и наплату 

потраживања: Милијанка Васиљевић 

9. Секретар предузећа-сектор за правне, кадровске и опште послове: Асен Божилов 

 

 

2. Законодавни оквир који ЈКП „Универзал“ примењује у свом пословању  

 

Законодавни и стратешки оквир на локалном нивоу 

 

Закон о комуналним делатностима је основни пропис којим су уређене комуналне 

делатности и којим се ближе дефинишу све комуналне делатности као делатности од 
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општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање али и остала питања од значаја 

за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга. 

ЈКП ''Универзал '' Алибунар послује у правној форми ''јавно предузеће'', тако да се све 

одредбе Закона о јавним предузећима у пуној мери односе на пословање предузећа и то у 

сегменту управљања и руковођења, сегменту стратешког и текућег планирања као и у 

сегменту контроле пословања јавних предузећа. 

Предузеће је основано на неодређено време и има искључиво право на обављање 

делатности за чије је обављање основано од стране оснивача на територији  општине 

Алибунар. 

 

ЈКП ''Универзал'' Алибунар у пословању примењује следеће законе и интерна акта: 

 

1. Устав Републике Србије (Сл.гласник РС 98/06) 

2. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС 229/2012) 

3. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011) 

4. Закон о раду (Сл.гласник РС 24/2015, 61/2005, 54/2009, 32/2013) 

5. Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гласник РС 36/10) 

6. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012) 

7. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС 72/2011, 88/2013) 

8. Закон о дуванском диму (Сл.гласник РС 30/2010) 

9. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 93/12) 

10. Закон о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС 111/09, 92/11, 93/12) 

11. Закон о класификацији делатности (Сл.гласник РС 194/2009) 

12. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2009, 64/2010) 

13. Закон о изменама и допунама закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 24/2011) 

14. Закон о рачуноводству који обухвата и Међународне рачуноводствене стандарде за 

мала и средња предузећа (Сл.гласник РС 62/13) 

15. Закон о буџету – јавни сектор – Уредба о изгледу и садржају и начину попуњавања 

образаца регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном 

сектору (Сл.гласник РС 76/13) 

16. Закон о безбедности и здрављу на раду  (Сл.гл.РС. бр. 101/2005, и 91/2015)   

17. Закон о заштити потрошача  (Сл.гл.РС ,бр.62/2014) 

18. Закон о облигационим односима 

19. Закон о буџетском систему 

20. Закон о привременом умањењу пореске основиц за обрачун зарада 

21. Закон о измирењу новчаних обавеза у комецијалним трансакцијама 

22. Закон о сахрањивању и гробљима 

23. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава   (Сл.гл.РС бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 

118/2014, 22/2015 и 59/2015) 

24. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 

и дргих сталних примања код корисника јавних средстава. 

25. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл. РС. 

бр.68/15) 

26. Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС. бр.62/13) 

27. Закон о порезу на додатну вредност ( Сл.гл.РС бр. 84/04 и 83/15) 

28. Закон о заштити животне средине (Сл.гл. РС. бр.135/2004, 36/2009) 

29. Закон о заштити узбуњивача (Сл.гл. РС. бр.128/2014) 

30. Закон  о хигијенској исправности воде за пиће  

31. Закон о водама (Сл.гл. РС. бр.30/10, 93/12) 

32. Закон о управљању комуналним отпадом (Сл.гл. РС. бр.36/2009, 88/2010) 

33. Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС. бр.72/2009) 

34. Одлука о водоснабдевању општине Алибунар  
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35. Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији 

општине Алибунар 

36. Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл.ОА 1/00) 

37. Одлука о комуналном реду и уређењу (Сл.ОА 3/99,10) 

38. Одлука о јавним паркиралиштима (Сл.ОА 6/97) 

39. Одлука о пијацама (Сл.ОА 3/96) 

40. Одлука о одређивању комуналних делатности (Сл.ОА 4/97) 

41. Одлука о промени Оснивачког акта ДЈКП „Универзал“ Алибунар у ЈКП „Универзал“ 

Алибунар (Сл.ОА 8/213) 

42. Оснивачки акт ЈКП „Универзал“ Алибунар 

43. Статут ЈКП „Универзал“ Алибунар 

44. Правилник о форми и садржини плана набавке и извештаја о извршењу плана набавке 

(Сл.гласник РС 29/2013) 

45. Правилник о рачуноводству ЈКП „Универзал“ Алибунар 

46. Правилник о раду ЈКП „Универзал“ 

47. Правилник о контроли алкохолисаности и средстава зависности ЈКП-а 

48. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Универзал“ Алибунар 

49. Правилник о евиденцији присуства ЈКП „Универзал“ Алибунар 

50. Правилник о заштити узбуњивача ЈКП „Универзал“ Алибунар 

51. Правилник о организацији и систематизацији ЈКП „Универзал“ Алибунар 

52. Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа 

 

3. Основе за израду  плана пословне стратегије и развоја јавног комуналног предузећа   

 

Основ за израду плана пословне стратегије  и развоја у предстојећем периоду полази од  

постојећег  стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и 

фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину,  како би пословање било 

планирано на реалним основама. 

Јасна орјентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом,квантитетом и 

здравственом исправношћу.  

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање 

еколошких принципа. 

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у 

наредном периоду а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о 

забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном 

сектору. 

Очекујемо и смањење или потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе,што ће 

довести да смањења прихода предузећа и до потребе за повећањем процента наплате и 

изналажења додатних  извора финансирања. 

Очекујемо смањење броја становника Општине, због негативног природног прираштаја и 

напуштања домаћинства што ће довести и до смањења броја корисника односно  смањења 

пословних прихода. 

 

4. Планиране активности за унапређење процеса пословања  

 

4.1 Водовод и канализација –тренутно стање и планови 

 

4.1.1. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Конзумно подручје општинског водоводног система чине 11 насеља са 19.715 становника  и 

9.645 потрошача (кућних прикључака).                               

Канализационом мрежом покривена су  три насеља: Алибунар,Б.Карловац и Јаношик. 
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Број становника  покривено услугом одвођења отпадних вода износи 6.050, број прикључака 

2.212. 

У свим насељеним местима у општини Алибунар, осим у Локвама и Јаношику, водоводна 

мрежа изграђена је давних шездесетих година  од азбестно-цементних цеви или од 

поцинкованих цеви. Изузетак су делови мреже, не више од 20% у општини Алибунар, која је 

парцијално замењена ПВЦ и ПЕ цевима. Због већинског дела старе и дотрајале мреже, чести 

су кварови и губици на самој мрежи. На забрињавајућем нивоу је стање градске водоводне 

мреже у Алибунару, Николинцима и Девојачком бунару. 

Постојећа изворишта у насељеним местима Иланџа и Девојачки бунар, због пада издашности 
услед експлоатације бунара у дужем временском периоду (већи од 35 година), не задовољавају 
потребе снабдевања пијаћом водом. 
Канализациона мрежа општине Алибунар, покрива насељена места Банатски Карловац, 
Алибунар и Јаношик. У два насељена места и то у Банатском Карловцу и Алибунару, нису 
уграђени пречистачи за третман отпадне воде, док један такав постоји у насељеном месту 
Јаношик. Ниједно насељено место нема свој реципијент, те због тога и поменутог разлога 
непостојања  пречистача, предузеће плаћа накнаду као загађивач ЈП“Воде Војводине“, у износу 
приближно 2.000.000,00 динара на годишњем нивоу. 
Стање и опис система водоснадбевања  и изворишта приказани су у табели бр.1. 

 

Табела бр.1   Изворишта  

 

Редни 
бр. 

Назив елемента ЈМ Количина Коментар 

1. Бунари ком 28 
21 бунар активан ,7 бунара неактивни. 
Тип: дубински, цевасти, субартеријски 

бунари 

2. Црпне станице ком 27 

-3 црпне станице  са системом  усиса и 
потиса( центрифугалне и дубинске пумпе) 
у насењу Владимировац 
-2 црпне станице  типа потисни систем 
(центрифугалне пумпе) у насељама 
Селеуш Б-1, Јаношик Б-1 
-22 црпне станице  са усисним системом 
(дубинске пумпе ) у насењама: 
Алибунар,Б.Карловац,Иланђа,Селеуш,Ник
олинци,Добрица,Н.Козјак,Локве,Д.Бунар 

3. Резервоари ком 4 
-3 подземна капацитета  100м3 
-1 подземни капацитета  56м3 у насељу 
Владимировац, неисправан 

4. Водоторањ ком 1 Б.Карловац 

5. Мерила протицаја ком 11 
Алибунар,Селеуш,Добрица,Иланџа,Никол-
инци,Нови Козјак, Владимировц , Банатски 
Карловц, 

6. Водоводна мрежа км 276,50  

7. 
Постројења за 
пречишћавање 

ком 1  

8. 
Црпна станица за отпадне 

воде 
ком 3 Алибунар,Јаношик 

9. Канализациона мрежа км 66  

 

 

4.1.2. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  

 

Задатак  ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“,сектор Водовод и Канализација је снадбевање свих корисника 

довољном количином квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода у складу са 

еколошким, економским и технолошким критеријумима одрживог развоја. Према потребама 
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конзума на инсталацијама водоводног система за 2017. годину планира се производња воде од 

1.825.200 м3 што је у односу на прошлу годину 0,3 % више. 

Количина продате воде у 2016.години износи 1.219.000 м3,а количина произведене воде 

1.404.000м3. Разлику потиснуте у систем и произведене воде чини сопствена потрошња  и 

губици на мрежи . 

• Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:   

•  вода утрошена за планско испирање примарне и секундарне мреже 

•  вода утрошена за прање резервоара чисте воде 

•   утрошена вода на интервентна испирања мреже после отклањања кварова . 

 Разлика између количине воде потиснуте  у систем и фактурисане количине воде   чини: 

нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална 

потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и 

дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).  

За период  2017-2021.година планира се повећање фактурисања воде за 2% као резултат 

смањења губитака воде у систему што је један од циљева пословне политике Предузећа у 

наредном периоду и то путем: 

 1. замене водомера различитих пречника (у првој фази је планирана замена 780 водoмера што 

ће за резутат имати за око 20% прецизније мерење потрошње) 

2. увођење у систем нелегалних потрошача  

3. замена цеви старијих од 20 година (азбестне и поцинковане) у зависности од расположивих 

финансијских средста 

4. увођење у систем нових бунара , Девојачки бунар који је у фази планирања и Иланџа који је 

избушен али је потребно наставити испитивања и опремање бушотине ( пумпе , инсталације , 

хлорибнатори ,бунарска кућица) 

5. решавање питања електронике на водоторрњу у Банатском Карловцу 

6. покретање  бунара „Дапчевић“  у Владимировцу који  не фунционише због резервоара који је 

пукао и  електро инсталација 

Остале  планиране активности сектора Водовод и канализација приказане су у табели бр. 2. 
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Табела бр.2  Планиране активности ВиК  

 

 

 

 
 
 

Ред 
бр. 

Активности 
Стање 
2016 г 

Планирано   
2017 

Планирано у  
2018 

Планирано 
у   2019 

Планирано 
у    2020 

Планирано 
у  2021 

Јединица 
мере 

1.  Опремање изворишта водомерима 7 11 4 одржавање одржавање одржавање ком 

2.  Замена водомера 390 600 700 700 700 700 ком 

3.  Прикључења на канализациону мрежу 26 35 10 10 10 10 ком 

4.  Водомери који се очитавају 4671 5500 5600 5700 5900 6000 ком 

5.  Санација секционих водоводних шахти 1 5 5 5 5 5 ком 

6.  Поправка и ремонт уличних вентила и хидраната 20 40 7 8 8 8 ком 

7.  
Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за 
изворишта Алибунар, Владимировац, Б. Карловац и Селуш  

почетак завршетак      

8.  Набавка нових дубунских и центрифугалних пумпи за бунаре   2 2 2 2 2 2 ком 

9.  
Ремонт замена и одржавање улучних регулационих и главних 
вентила на уличној  водоводној мрежи   

3 5 10 10 10 10 ком 

10.  Прикључење и опремање новог бунара у Иланџи 
 

почетак 
радова 

завршетак 
радова 

    

11.  Прикључење и опремање новог бунара у Девојачком бунару    током године     

12.  Производња воде  1.404.000 1.404.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 м3 

13.  Ремонт и укључење бунара „Дапчевић“ у Владимировцу    током године     
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4.2. Управљање комуналним отпадом – стање и планови 

 

4.2.2 Изношење и депоновање отпада 

 

Изношење смећа  врши се по унапред утврђеном распореду и по позиву 

Распоред изношења смећа - домаћинства: 

  
Табела бр.3  Распоред изношења смећа 
 

Дан у недељи Насељено место 

Понедељак Алибунар, Банатски Карловац, Девојачки бунар 

Уторак Алибунар, Иланџа, Добрица 

Среда Владимировац 

Четвртак Банатски Карловац, Николинци, Девојачки Бунар 

Петак Селеуш, Јаношик, Локве 

 
Изношење смећа привреди врши се по позиву или по унапред уговореном распореду. 

Изношење посуда (контејнера) од 5м3 и 1,1 м3 врши се свакодневно током недеље и викендом по 

потреби. 

Пражњење уличних парковских канти врши се свакодневно. 

 

4.2.3. Чишћење и одржавање депонија 

 

Одржавање и чишћење депонија врши се машинским гурањем и равњањем терена,механизацијом 

ЈКП „Универзал“или ангажовањем других лица у складу са потребама. 

За сваку годину доноси се „План чишћења дивљих депонија на територији општине Алибунар“ који 

се финансира из буџета општине Алибунар.  

Други извори финансирања су из надлежних министарстава путем конкурса. 

За 2017 годину у буџету општине Алибунар предвиђено је 500.000,00 динара за чишћење дивљих 

депонија: 

 

Табела бр.4  Дивље депоније општине Алибунар 

 

Редни 
број 

 
Локација дивље депоније 

 
Површина дивље 

депоније м2 

Запремина 
одложеног отпада 

м3 

1. 
Дивља депонија Локве код нафтне 

бушотине 
1.500 750 

2. 
Дивља депонија Јаношик, са леве 
стране локалног пута за Иланџу 

1.500 
1.000 

 

3. 
Дивља депонија Нови Козјак код 

гробља 
1.000 300 

4. Дивља депонија Добрица 250 100 

5. Дивља депонија у центру Новог Козјака 500 210 

 
У периоду од 2017-2021 године планира се уређење постојећих депонија-постављање ограде,садња 

дрвећа,постављање кућица за боравак радника на депонији,ангажовање радника који ће вршити 

надгледање и контролу одлагања отпада на депонијама и наставак уклањања дивљих депонија на 

територији општине Алибунар. 

 

4.2.4.  Чишћење и одржавање јавних површина 

 

Чишћење и одржавање јавних површина врши се у зависносто од потребе или по уговору са 

оснивачем СО Алибунар,а предвиђа сакупљање отпадака, лишћа, сечених грана, остатака од 

кошења, чишћење снега. 
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4.2.5.  Машине и опрема 

 

Процена тренутног стања: 

 

Табела бр.5  Расположива механизација: 

 

Назив Марка Количина 

Камион аутоподизач  ТАМ 130 T10 1 

Камион аутоподизач  FAP 1314 1 

Камион са потисном плочом  FAP 1921 1 

Камион са потисном плочом Мерцедес Mercedes Econik 1 

Приколица за трактор 4т Dubrava  1 

Трактор  IMT 560 1 

Моторна четка  Lumag 1 

Мотрони чистач снега  Yanmar-Husqvarna  1 

 
У погледу техничке опремљености ЈКП “Универзал„ располаже возним парком просечне старост 

појединих  возила преко 25 година (изузев камиона Мерцедес Еконик), што захтева повећане 

трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања. 

Из тог разлога постоји потреба и план да се у периоду 2017-2021 изврши замена постојећих и 

набавка нових возила. 

 

Потреба:  

Набавка у циљу замене постојећих возила 2017-2021 година: 

1. Камион аутоподизач 2 ком. 

2. Камион са потисном плочом 2 ком 

 Посуде (контејнери) за одлагање отпада: 

Тренутно стање 2017 година: 

Контејнери од 5м3---------  35 ком 

Контејнери од 1,1 м3------  45 ком 

-План у периоду 2017-2021 г је да се постојећи контејнери обнове, а да се изврши набавка нових 

контејнера,и то: 

-од 5 м3: 15 ком. 

-од 1,1м3: 60 ком. 

-канте за отпадке 50 л: 60 ком. 

 

4.2.6. Људски ресурси 

 

Табела бр.6 Људски ресурси сектора „Чистоћа“   

 

Радно место Извршиоца 2017 г. Извршиоца до 2021г 

Возач 6 6 

Комунални радници 4 10 

 

4.2.7.   Количина смећа 

 

Табела бр.7 Количине смећа  по годинама –пројекција 

 

Година 2017 2018 2019 2020 2021 

Укупан број становика 20.151     

Број становника обухваћених изношењем 
смећа 

19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 

Проценат покривености 94% 94% 95% 96% 97% 
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Укупна количина отпада - тона 6.300 
тона 

6.350 
тона 

6.400 
тона 

6.450 
тона 

6.500 
тона 

Укупна количина отпада по становнику 
/год/кг 

331,5  334,2 336,8 339,4 342,1 

Укупна количина отпада по становнику 
/дан/кг 

0,90 0,91 0,92 0,93 0,93 

 

-количина смећа у периоду 2017 – 2021 повећаће се на основу увођења више посуда за 

одлагање отпада ,а самим тим смањити индивидуално одношење отпада на депоније. 

 

4.2.8.  Планиране инвестиције предузећа за  сектор „Чистоћа „ у периоду 2017-2021 

 

1. Набавка (замена) возила за изношење смећа 

2.Набавка посуда за одлагање отпада 

3.Уређење постојећих депонија : 

-постављање ограде, 

-садња дрвећа и растиња 

-израда платоа за постављање контејнера од 1,1 и 5 м3 

-израда објеката за смештај чувара на депонији 

4. уклањање дивљих депонија 

 

4.2.9.   Политика цена комуналних услуга изношења и депоновања смећа и јавне хигијене 

 

Сагласност на цене основних комуналних производа и услуга, као и све остале цене комуналних 

услуга које пружа ЈКП ''Универзал'' даје Веће  општине Алибунар које је претходно усвојио Надзорни 

одбор предузећа на предлог стручне службе предузећа. 

Имајући у виду да се асортиман услуга знатно не мења,  до повећања обима производа и услуга 

може доћи уколико се повећа број корисника услуга, односно повећање површина са којих се 

организовано врши сакупљање и одвожење комуналног отпада, као и повећање површина које су у 

обухвату чишћења и одржавања јавних површина. 

Цена услуге изношења и депоновања смећа зависи од директних трошкова ( цене горива, резервних 

делова, сервисирања и одржавања возила, осигурања и регистрације возила, трошкова зарада 

радника који су непосредни извршиоци, трошкова заштите на раду), индиректних трошкова 

(одржавање градске депоније и  пута до депоније, трошкови судова за одлагање смећа, надзора, 

контроле, администрације), трошкова амортизације и укупне површине са које се врши изношење и 

депоновање смећа. 

Потребно је у наредном периоду цене услуга изношења смећа кориговати  да би у складу са 

Законом  комунална делатност била финансирана из цена комуналних услуга  а у случајевима где 

се крајњи корисник не може утврдити из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

4.3. Грађевински  сектор – стање и планови 

 

Грађевински  сектор у оквиру   ЈКП “Универзал”-у, послује  као пратећи сектор, уз секторе: Водовод и 

канализација, Погребне услуге  и обавља остале услужне грађевинске послове 

 У оквиру сектора Водовод и канализација обавља послове  на одржавању грађевинских објеката у 

оквиру дистрибутивних мрежа: хидростанице, бунарске кућице, хидрофорске кућице, секционе 

водоводне шахте и други објекти унутар водоводних мрежа , ревизионих канализационих шахти, 

пумпне канализационе станице, и станице за пречишћавање са њиховим пратећим грђевинским 

објектима и други грђевински објекти.  

Грађевински радови на одржавању горе поменутих објеката раде се  најчеше као радови санације и 

адаптације грађевинско водоводних и канализационих објеката, по унапред познатој техничкој 

документацији и по техничким правилима и стандардима за ову врсту радова.  

Таблични приказ грађевинско- водводних објеката у општини Алибунар 
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Табела бр.8  Објекти водовода  

 

Насељено 
место 

Хидростанице 
Бунарске 
кућице 

Хидрофорске 
кућице 

Хидранти 
Секциони 
водоводни 
шахтови 

Секциони 
шахтови 

за 
санацију 

Алибунар 1 5 3 23 31 18 

Б.Карловац 1 5 1 водоторањ 25 58 24 

Владимировац 1 4 4 24 59 18 

Локве 1 2 1 30 29 6 

Иланџа 0 2 1 28 15 9 

Јаношик 0 2 1 8 21 6 

Селеуш 0 3 2 15 28 6 

Добрица 0 2 1 26 24 6 

Нови Козјак 0 2 1 9 14 6 

Николинци 0 2 2 8 21 9 

Девојачки 
бунар 

0 2 1 11 14 6 

Укупно 4 31 `18 207 314 114 

 

Таблични приказ грађевинско- канализационих  објеката у општини Алибунар 

 

Табела бр.9 Објекти канализације  

 

Насељено место 
Станица за 

пречишћавање 
отпадних вода 

Пумпне станице 
Ревизионе 

шахте 

Ревизионе 
шахте за 
санацију 

Алибунар 0 1 104 33 

Банатски 
Карловац 

0 0 1012 81 

Јаношик 1 1 98 9 

Укупно 1 2 1214 123 

 

Таблични приказ грађевинских објеката на гробљима у општини Алибунар 

 

Табела бр.10 Грађевински објекти на гробљима  

 

Насеље 
Број 

гроба
ља 

Број капела 
Постојеће 

ограде 
Уређене 

стазе 
Паркинзи 

Водово
д 

Чесма 

Алибунар 3 1 да да да да да 

Банатски 
Карловац 

1 1 да да не да да 

Владимировац 3 
у фази 

пројктовања 
Делими-

чно 
делими

чно 
не да да 

Локве 2 1 да да 
Делими-

чно 
да не 

Иланџа 1 0 да да не да да 

Јаношик 1 1 да да 
Делими-

чно 
да да 

Селеуш 3 не не не не да да 

Добрица 1 не да да не да да 

Николинци 1 не 
Делими-

чно 
да не да да 

Нови Козјак 1 не да не не да да 

Девојачки Бунар 2 не не не не да да 

Укупно 19 4      
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      Табела бр.11   Грађевинска механизација ЈКП „Универзал“  

 

Редни број Врста Марка/тип 
Капацитет/ 

носивост 

1.  трактор – скип Ford  

2.  комбинована машина JCB/4CX  

3.  машина-утоваривач 
14-Октобар,тип УЛТ 

160В 
 

4.  камион кипер FAP 1620 10700кг 

5.  цистерна за одгушивање Majevica  5000 литара 

6.  цистерна за одгушивање Majevica 3000 литара 

7.  камион тегљач FAP 1620  

8.  камион путар Zastava New Daily  

9.  
приколица за превоз 

грађевинских машина 
Gorica  

10.  Грејдер Faun firsh  

11.  Ласерски нивелатор  Тopcon домет 200м 

12.  Вибро –плоча  Wacker Neuson плоча 400мм 

13.  Муљна пумпа  Honda  1200л/мин 

14.  Муљна пумпа  Subaru 1000л/мин 

15.  Вертикална бушилица  Honda од 8 до 15цм 

 

Из приложене таблице уочљиво је  да је предузеће у предходној години учинило заначајан напор у 

погледу набавке грађевинске механизације који дозвољава предузећу планирање  и озбиљнијих 

грађевинских  радова .  

Неопходно је запослити механизацију и људе на профитабилним пословима ,како на  услугама за 

потребе локалне самоуправе  тако и на услугама према физичким лицима или предузећима . Могуће 

је и значајније ангажовање у оквиру зимске службе. 

Указује се потреба за запошљавање зидара и армирача као и стручних руковалаца радним 

машинама .  

Ради потпуног употпуњавања грађевинске механизације потребно је током средњорочног периода 

набавити следећу механизацију :  

 

Табела бр.12  Планирана грађевинска механизација  

 

Редни 
број 

Назив Коли- 
чина 

Намена 

1.  Булдозер типа ТГ -140 или већи 1 Радови на депонији , радови на 
трасирању путева и планирање 
терена 

2.  Мешалица капацитета од 0,8м3 или већа 1 бетонажа на гробљима 

3.  Камион кипер 5до 7 м3 1 бржи циклус утовара и истовара 
материјала 

4.  мини дампер капацитет од 500 до 800 кг 1 радови на гробљу , кретање уским 
стазама 

5.  Машина са сечење бетона 1 Сечење бетона и асфалта приликом 
хаврија или рушења објеката 

6.  Багер –точкаш  1 Бржи ископи чишћење  канала  

7.  Чекић прикључак за машину  ЈЦБ или 
багер  

1 Разбијање АБ плоча и конструкција  

8.  Машина за подбушивање путева  1 Радови на канлизацији , водоводу  

9.  Даска –раоник за снег за камион ФАП 
1620 

1 Зимска служба  
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10.  Расипач соли типа „Епока“ 1 Зимска служба  

11.  Раоник за снег за машину ЈЦБ  1 Зимска служба 

 

Механизација ће бити набављана због исплстивости половна, искључиво према конкретним 

пословима и потребама и у смеру који буде одређивао оснивач. Уколико нам се повере атарски 

путеви, набавка ће ићи ка набавци путарске механизације, уколико добијемо и зимску службу у 

надлежност, прошириваћемо делатност у том смеру.  

 

4.4. Погребне услуге -  стање и планови 

 

Одлуком Скупштине општине Алибунар  о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа 

„Универзал“ (Сл.општине Алибунар 2016/22) од 31.августа 2016.године, број 023-19/16-03-02, 

предузећу је поверена (члан 2.) погребна делатност односно управљање и одржавање гробља и 

објеката који се налазе у склопу гробља а Одлуком о сахрањивању и гробљима општине Алибунар 

(Сл.општине Алибунар 2016/38) ближе је уређена ова комунална делатност. 

Тренутно ова служба запошљава 7 радника а располаже са два погребна возила марке „Zastava 

Yugo-Florida“ старости 13 година.  

Број, назив и распоред гробаља у општини Алибунар:   

 

Табела бр. 13   Гробља у општини Алибунар 

 

Редни 
број 

Место Број  Назив 

1. 
Алибунар 

(10 парцела различитих топ.бр.) 

1 „Румунско “  

2 „Католичко“ 

3 „Српско“ 

2. Банатски Карловац 4 „Немачко“ 

3. 
Девојачки Бунар 

(уписана једна парцела 6715/2) 
5 код Секулића   

6 Видиковац ,Ружина   

4. Николинци  (парцела 882 и 881) 7 сеоско  

5. 
Владимировац 

( пет топ.бројева ) 

8 Колонија  

9 Омладинска  

10 Селеушки пут  

6. Локве 
11 ка Алибунару  ЈЗ правац  

12 ка Јерменовцима СИ правац 

7 . Јаношик 13 сеоско  

8. Селеуш 

14 Румунско –Гробљанска  

15 Румунско -Војвођанска 

16 Српско -Колонија 

9. Иланџа 17 сеоско  

10. Добрица 18 сеоско  

11. Нови Козјак 19 сеоско  

 

Током 2016. године предузеће је обавило 254 сахране ,очекујемо повећање броја сахрана обзиром 

да је императив успоставити потпуну контролу у области погребних услуга на територији општине. 

Предузеће тренутно има потпуну контолу над 8 гробаља а над осталим гробљима има делимичну 

или непотпуну због отпора појединих месних или верских заједница.  

Успостављање потпуне контроле и управљања гробљима било би далеко брже и успешније када би 

предузеће имало непходне ресурсе, пре свега већи број запослених у овом сектору јер постојећи 

број запослених  није довољан да би обављали сахране у свим местима   обзиром да у 2017. години 

готово свакодневно имамо  бар једну сахрану. 

Тренутно предузеће управља једном капелом (у Банатском Карловцу) до краја 2017. године 

очекујемо управљање и капелеом у Алибунару а током 2018. или 2019. године и капеле у 

Владимировцу које су тренутно у фази пројектовања.  
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Током 2018. године очекујемо да преузмемо, уколико се стекну непходни услови и капеле у 

Јаношику и Локвама.  

Крајем 2018. или почетком 2019. године предузеће ће управљати са најмање 17 гробаља ( два су 

власништво цркава, потребна је по Закону о комуналним делатностима, члан 9. став 6, сагласност 

верске заједнице), обављаће најмање 300 сахрана годишње, управљаће са 6 капела и биће 

потребно 350 нових гробних места са бетонским стазама и оквирима. Потребно је подићи ограду око 

већине граобаља и поставити нове чесме.  

Планирано је подизање новог гробља у Банатском Карловцу што ће захтевати обимне радове на 

снимању терена, бетонирању гробних места, подизању ограде, израда водоводних и електричних 

прикључака, постављању клупа, канти за смеће, израду приступних путева.  

Потребно је променити погребна возила, набавити два нова одговарајуће намене, опремити капеле, 

редовно одржавати травне површине и стазе.    

За наведене радове постојећи број запослених није довољан, уколико се не повећа број запослених 

у овом сектору, предузеће неће пружати квалитетно услуге или неће бити у стању да испуни 

задатак. 

 

4.5. Зеленило -  стање и планови 

 

Сектор „Зеленило“ тренутно запошљава три запослена  ,од којих је један инвалид а један пијачар-

инкасант.   Тренутно нема запослених по другом основу ,нити руководиоца сектора.  

Опремљеност техничким средствима приказана је у таблици  

 

Табела  бр. 14  Техничка средства сектора „Зеленило“ 

 

Ред .бр Назив Број 

1.  Тример „STIHL“ 9 

2.  Тример  „Husqvarna“ 1 

3.  Самоходна косачица ИМТ 2 

4.  Самоходни тример –косачица 1 

5.  Моторна тестера  „STHIL“ 2 

6.  Моторна тестера за живе ограде „STIHL“ 1 

7.  Мотокултиватор   IMT 506 2 

 

Кошење зелених површина обављамо ангажовањем радника путем јавних радова, тренутно у 

недовољном броју, обзиром да имамо више технике него запослених а да јавне површине за 

кошење (фактурисано у 2016. години) износе 276.072 м2 односно 27,6ха а са површинама за 

кошење на гробљима око 32 ха. 

 

Табела бр.15 Планиране активности сектора „Зеленило“ 

 

Показатељ 2016.г 2017.г 2018.г 2019.г 2020.г 2021.г 

Зелене површине обухваћене 
програмом одржавања јавног 
зеленила  

276.072 278.000 278.000 278.000 278.000 278.000 

Просечан број кошења 
травњака  током године  

32 33 33 33 33 33 

Број стабала на којима је 
рађен неки од поступака 
одржавања  

98 ? ? ? ? ? 

Прегледаних димњака  900 1200 1500 1600 1800 2000 

Отклоњених недостатака на 
димњацима  

97 ? ? ? ? ? 

Број пијаца  9 9 9 9 9 9 

Број  пијачних тезги  110 110 120 120 120 120 
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Набавка самоходних косачица 
–трактора или рајдера  

  1 1 1  

 

Стање у погледу управљања пијацама није задовољавајуће, један радник наплаћује пијачнину и 

води рачуна о чистоћи 7 пијаца, практично свакодневно. Наплата пијачнине није довољна да покрије 

трошкове зараде пијачара и не оставља места за улагања у пијачне објекте: тоалете, ограде, нове 

тезге, настрешнице, бетонске стазе. 

Планирамо спајање сектора „Зеленило“ и сектора „Погребне услуге“ због рационализације 

трошкова. У садашњим условима тешко је планирати активности јер због сезонског недостатка 

радника овај сектор једва да задовољава неопходни минимум услуга и квалитета. 

У погледу димњичарских услуга постоји одређени потенцијал и отворено тржиште које може 

обезбедити додатних  два милиона динара на годишњем нивоу уз константно ангажовање два 

радника одговарајуће димњичарске струке . Предузеће има двојицу запослених са одговарајућим 

сертификатима али их не користи у одговарајућој мери јер је један постао инвалид а други 

испомаже и у другим секторима, нарочито код очитавања водомера и отклањању кварова. 

У наредном периоду треба опремити димњичаре опремом која недостаје, ангажовати још једног 

радника димњичарске струке, ажурирати податке потрошача и активно радити у оквиру Групације за 

пружање димњичарских услуга при Привредној комори Србије у циљу правилног и безбедног рада 

ове делатности.  

Слично као и код сектора „ Погребне услуге“ потребно је сезонски обезбедити минимум 13 радника – 

косача, определити средства за израду ограда, чесми и тоалета  у циљу обезбеђивања непоходних 

услова за нормално функционисање делатности. 

 

4.6. Зоохигијена –стање и планови 

 

Сектор зоохигијене запошљава једног запосленог, доктора ветеринарских наука.  

 

Табела бр. 16  Услуге Зоохигијене 

 

Показатељ 
 Јединица мере 

Број активних азила за смештај паса и 
мачака луталица  

- број 

Капацитет активних азила  - број 

Број ухваћених и збринутих паса и 
мачака  

-  

Јавне површине на којима је рађена 
дезинфекција,дезинсекција  и 
дератизација (у км2) 

? км2 

Број извршених запрашивања за 
сузбијање комараца  

? број 

Број пријављених уједа од паса 
луталица од стране оштећених 

71 број 

Укупна висина исплаћених 
обештећења  за  уједе   

? динара 

Реализоване инвестиције ? динара 

  

Од наведених активности комуналне делатности Зоохигијене, због недовољних капацитета и 

функционалности инфраструктуре, ЈКП „Универзал“ спроводи само регистровање пријава уједа паса 

од стране оштећених лица. 

У складу са Законом о комуналним делатностима, члан 4. јединица локалне самоуправе обезбеђује 

организационе, материјалне и друге услове за обављање комуналне делатности а предузеће ће 

пратити намере и циљеве које постави оснивач. 
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4.7. Пољочуварска служба –сттање и планови 

 

Пољочуварска служба запошљава осам пољочувара. Служба располаже са три возила типа „Лада 

Нива“. 

Током 2016.године пољочуварска служба је активно радила на индентификацији узурпације 

државног земљишта, затекла је и направила записнике за 46 лица који су обрађивали око 2500 ха 

државног земљишта, спречила више покушаја крађе шуме на државном земљишту, спречила и 

направила записнике за лица који су бацала смеће на пољопривредном земљишту, спречавала 

палење биљних остатака  и сарађивала са комисијом за лицитацију државног земљишта. 

У наредном периоду задаци службе  остаће  исти, неће се битно мењати а количине посла  је 

немогуће одредити осим оних везаних за увођење у посед пољопривредника који закупе државно 

земљиште путем лицитације.  

Због константне употребе возила на атарским путевима, потребно је планирати набавку нових 

теренских возила што ће бити урађено у сарадњи  са оснивачем, Скупштином  општином Алибунар. 

 

5. Број запослених по секторима /организационим јединицама, број систематизованих радних 

места, број запослених по кадровској евиденцији  

 

5.1 Људски ресурси, шема и квалификационе структуре: 

 

Ред 
број 

Опис Број запослених 

1 По секторима: 
-водовод и канализација 
-грађевина 
-чистоћа 
-пољочуварска служба 
-погребне услуге 
-градско зеленило 
-зоохигијена 
-финансије и књиговодство 
-кадровско,правни и општи послови 

 
11 
9 
7 
8 
8 
3 
1 
18 
2 

2 Број систематизованих радних места 97 

3 Број  запослених по кадровској евиденцији 67 

4 По школској спреми и занимању: 
-НК 
-ПК 
-КВ 
-ССС 
-ВКВ 
-ВШС 
-ВСС 

 

5 По броју попуњених / упражњених радих места: 
-водовод и канализација 
-грађевина 
-чистоћа 
-пољочуварска служба 
-погребне услуге 
- зеленило 
-зоохигијена 
-финансије и књиговодство 
-кадровско,правни и општи послови 

 
11/3 
9/4 
7/4 
8/0 
7/2 

3/13 
1/3 

18/1 
2/1 

 

У ЈКП „Универзал“ запослено је 67 радника различитог профила и стручне спреме у оквиру шест 

радних јединица и три сектора 
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ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
руководилац дип. инж. мастер 

Рипсиме Гајић 

• црпљење,транспорт и прерада сирове воде 

• дистибуција воде 

• праћење потрошње 

• одржавање и ремонт мреже 

• контрола и замена водомера 

• привремена искључења 

• одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних 
вода 

 
 
 
 
 

ЧИСТОЋА 
 

Руководилац: 
 Момир Ђелкапић 

• редовно и периодично сакупљање  

• комуналног отпада са јавних површина, из  

домаћинстава и пословних објеката,  

• одвожење, третман и безбедно одлагање 

укључујући управљање, одржавање, санирање и 

затварање депонија,   

• селекција секундарних сировина   

• радна јединици Чистоћа обавља и послове 

димњичарске службе. 

ЗЕЛЕНИЛО 
тренутно немамо руководиоца 

сектора ,дужност обавља Драган 
Трајковић руководилац сектора 

Зоохигијена  

• одржавању зелених површина, кошење  

• орезивање шибља и украсних живица,  

• одржавање фонтана,    

• садња и одржавање украсног биља и дрвећа    

• управљање  пијацама,                

• комунално опремање,    

• одржавање и организација делатности на 

отвореним и затвореним просторима, који су 

намењени за обављање промета пољоприврено – 

прехрамбених и других производа,  

• наплата пијачнине и уплата  пазара надлежној 

благајни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЉОЧУВАРИ 
 

шеф службе Добривоје Алексић 
 

• непосредна заштите усева и засада на 
пољопривредном земљишту од пољске штете и 
заштите пољских путева и канала, 

• спречавање спаљивања органских остатака после 
жетве усева на пољопривредном земљишту, 

• спречавање испаше стоке на обрадивом 
пољопривредном земљишту,  

• утврђивање  ближих  обележја радње, 

• прикупљање податке о пољопривредном зељишту 
на којем је штета учињена и његовом власнику, 
односно кориснику,  

• прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о 
свему сачињавање записника, обавештавање 
власника односно пољопривредног инспектора, 
односно корисника пољопривредног зељишта о 
штети која је причињена,  

• запримање захтева оштећеног лица за процену 
пољске штете , 

• вршење администритивно техничких послова за 
потребе Комисије за процену пољске штете , 

• спречавање свих  радње којима се наноси штета на 
пољским путевима и засадима,  

• штета на пољским путевима и каналима, као и на 
рибњацима,  

• спречавање наношење штете механизацији на 
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пољопривредним имањима,  

• проналажење учиниоце пољске штете,  

• одвођење стоке откривене у штети, без чувара или 
чији је власник непознат на место за чување.  

• учествује у раду на   спречавању узурпације 
државног неизлицитираног земљишта. 

 
 

 
 
 
 

ЗООХИГИЈЕНА 
 

Руководилац  Драган  Трајковић 
др.ветеринарске медицине 

• хватања,збрињавања, ветеринарске неге и 
смештаја напуштених и изгубљених животиња ( 
паса и мачака)у прихватилишту за животиње,  

• лишавања живота за неизлечиво болесне и 
повређене, напуштене и изгубљене животиње,  

• контрола и смањење популације напуштених паса и 
мачака,  

• нешкодљиво уклањање лешева са површина јавне 
намене до објеката за сакупљање, прераду или  
уништавање отпада животињског порекла,  

• спровођење мера контроле и смањења популације 
штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на површинама јавне намене,  

• спречавање и сузбијање зооноза, 

 
 

ГРАЂЕВИНА 
 
 
 

Руководилац : 
Инж.Панта Мохан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• послови на одржавању каналске мреже,  

• израде оквира на гробљима  , 

• израда водомерних склоништа,  

• израда бетонских стаза,  

• постављање парковских клупа, 

• чишћшење снега током зимских месеци  

• други грађевински радови из делокруга рада 

Предузећа. 

• старање о техничкој исправности возила, радних 
машина, уређаја, 

• поправка контејнера и алата , 

• израда поклопаца за шахтове и друге металне 
галантерије, 

• поправке уређаја за хлорисање, 

• вентила, хидраната и других делова водовода , 

• поправка електричних инсталација  у Предузећу  

 
 
 
 

 
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

 
Руководилац : 

 
дужност тренутно обавља 
секретар предузећа Асен 

Божилов 

• управља гробљима, одржава гробље и објекте који 

се налазе у склопу гробља( капеле, мртвачнице),  

• сахрањивање,  

• превоз посмртних остатака умрлог од места смрти 

до мртвачнице на гробљу, 

• врши продају погребне опреме, обрачун и наплату 

погребних услуга, продају цвећа, и остале погребне 

опреме ( умрлица, свећа, плочица, одеће, венаца),  

• превоз по налогу тужилаштва до одељења 

патологије,  

• води евиденцију о закупу гробних места, наплаћује 

таксе за радове на гробљу 

   
 
 
 
 

• обављање финансијских, рачуноводствених и 
комерцијалних послова у предузећу;  

• спровођење одредаба материјално финансијских 
прописа;  

• израда планова, инвестиционих програма, 
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ФИНАНСИЈСКО-
КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ 
 
Руководилац  :  
Милијанка Петровић Васиљевић 
инж. информатике 

извештаја и обрачуна за потребе Предузећа и 
оснивача;  

• израда периодичних обрачуна и финансијских 
извештаја;  

• књижење, уношење и обрада података кроз 
аутоматску обраду података;  

• обрачун, фактурисање и наплата испоручене воде и 
отпадне воде потрошачима; 

• руковање рачунарским системом; обрачун и 
исплата зарада запослених;  

• послови осигурања имовине и лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВНИ КАДРОВСКИ И ОПШТИ 
ПОСЛОВИ 
 
Руководилац  :  
Асен Божилов дипл. правник 

• правне послове на изради општих аката Предузећа;  

• правне послове у вези статусних промена и 
промене делатности Предузећа 

• упис свих насталих промена у одговарајући 
регистар привредних друштава;  

• сарадња са органима оснивача; 

• имовинско правне послове везане за делатност 
Предузећа;  

• послове правне заштите;  

• израда свих врста уговора, решења и одлука;  

• обављање послова у вези са радним односима, 

• чување и архивирање кадровске документације; 

• обављање послова опште администрације у 
Предузећу; послове противпожарне заштите и 
послове безбедности и здравља на раду;  

• послови у вези са физичким обезбеђењем објеката 
и постројења; чување; 

• послове из области јавних набавки,  

 

Прилог 1 – Организациона шема  

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2017. 

 

 

Број 10 – Страна 43 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2017. 

 

 

Број 10 – Страна 44 

 

 
 



6.  Стање и планиране активности које ЈКП „Универзал“ планира да спроведе у циљу 

унаппређења коропративног управљања 

  

Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. 

предвиђено је да се у прогаме пословања унесу активности везане за унапређење 

корпоративног управљања и опише тренутно стање. 

ЈКП „Универзал“ је од малог предузећа са малим бројем запослених, слабом техником и са три 

насељена места у надлежности, прерастао након спајања комуналних предузећа на територији 

општине Алибунар у сложеније предузеће са  троструко већим бројем запослених и са 

надлежношћу над свим местима општине.  

Поред улоге водећег  вршиоца комуналне делатности, предузећу је  од 14 комуналних 

делатности дефинисаних Законом о комуналној делатности, Одлуком о промени оснивачког 

акта Скупштине општине Алибунар поверено 11 делатности и пољочуварска служба од чега 

предузеће практично обавља 10 комуналних делатности и пољочуварску службу. 

Свака комунална делатност појединачно има своја правила, законе, подзаконска акта и одлуке 

по којима функционише  што читав систем знатно усложава.  

Поред овог организационог проблема, појављује се у одређеној мери и главни узрок проблема 

корпоративног управљања: раздвојност имовине и управљања.   

Делом имовине предузеће располаже само на основу одлука о поверавању и управљању а део 

је власништво предузећа. Обзиром да Јавним предузећем управљају и представници оснивача 

, колико ће корпоративног управљања бити ,зависи управо од њега.  

Да би овакав систем ефикасно функционисао, стварао доходак, нужно је да буде добро вођено  

са скупом правила по којим функционише унутрашња организација предузећа. Често ова 

законитост није добро препозната и усвојена од стране запослених радника а ни од њихових 

руководилаца тако да константно планирамо и спроводимо реорганизацију руководних 

структура на свим нивоима руковођења.  

Да би овај процес спровели на парвилан начин, планирамо током ове године имплементацију 

система менаџмента у складу са стандардом ИСО 9001. 

 

7. Политика цена комуналних услуга у периоду 2017 – 2021 година 

 

Одлуком Скупштине општине Алибунар о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа 

„Универзал“ ( Сл.општине Алибунар 2016/22 ) од 31. августа 2016. године, чланом 37. 

предвиђено је да ЈКП „Универзал“ послује по тржишним условима, ради стицања добити, у 

складу са законом, смањењем  субвенција предузећу на 5 милиона у 2017.години и уз 

константан пад броја корисника, предузеће мора кориговати цене услуга у циљу постизања 

довољности цене да покрије пословне расходе. 

Имајући у виду пораст цена које директно или индиректно утичу на пораст трошкова предузећа 

код вршења услуга корисницима, а на основу калкулације цене коштања услуге, предузеће ће 

предложити Надзорном одбору повећање цене комуналних производа и услуга.   

У новом ценовнику биће примењено начело из Закона о комуналним делатностима наведено у 

члану 25. став 1 . тачка 5) о непостајању разлике између различитих категорија потрошача  

 

8. Средства за зараде 

 

Средства за зараде биће планирана  у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору („Службени гласник ПЦ" број 93/12), Законом о привременом уређивању 
основица за  обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корiсника 
јавних средстава („Службени гласник РС" број 116/14). 
 
9. Слободна и упражњена радна места 

 

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање  биће попуњавања у складу 
са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 
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гласник РС " бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС 
" бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11. 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 
103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС " бр. 113/13, 21/14, 
66/14, 118/14,22/15 и 59/15). 
Предузеће је у 2016.години и почетком 2017.године напустило два радника због пензионисања 

и три радника због отказа уговара о раду од стране послодавца, имамо запослену радницу која 

због болести не одлази на посао годину дана и радницу која  због рођења трећег детета 

користи  породиљско одсуство. Њихова места су упражњена до добијања преко потребене 

сагласности а постоји озбиљан проблем у секторима „Зеленило“ који тренутно нема 

руководиоца радне јединице, нити запослене раднике на кошењу као и „Погребне услуге“ због 

недостатка радника условљеним знатним проширењем посла. 

У радној јединици „Чистоћа“ има само 3 (три) запослена на пословима сакупљања и утовара 

смећа, који годишње утоваре скоро 6500 тона смећа, а нема запослених на пословима 

одржавања јавне хигијене. 

Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и 

додатно радно ангажовање јер  је недостатком оперативних радника који непосредно раде на 

терену а који су кључни за обављање делатности, угрожено и  функционисање предузећа. 

 
 
10. Основ, динамика и коришћење средстава из буџета општине Алибунар 

 

Средства из буџета општине Алибунар намењена управљању и снадбевању водом за пиће у 

износу од 5.000.000 динара користе се за покривање дела трошкова који учествују у цени воде 

за пиће и биће трошена по потреби током неколико првих месеци у 2017.години.  

Током средњорочног периода до 2021. године не очекујемо повећање овог износа.  

 

 

11.  Структура прихода и расхода 

 

 Табела бр.17  Пројекција прихода, расхода и улагања у периоду 2017 – 2021. године 

 

   ПЛАН ПРИХОДА 

План  

2017. 

План  

2018. 

План  

2019. План 2020. План 2021. 

индекс 

2021/17 

Ред. 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГЕ             

1 

Водовод и 

канализација   87000000 87000000 95700000 95700000 95700000 110 

  

  Вода домаћинства  и           

привреда 65000000 65000000 71500000 71500000 71500000 110 

  Канализација  14000000 14000000 15400000 15400000 15400000 110 

 

приход од замене и 

одржавања водомера 8000000 8000000 8800000 8800000 8800000 110 

         

2 Сектор „Чистоћа“ 19000000 19000000 20900000 20900000 20900000 110 

        

3 

Сектор одржав. 

јав.зелених површина  7000000 7000000 7700000 7700000 7700000 110 

  

Одржавaње јавних 

зелених површина и ост. 

зел.површ 7,000,000 7000000 7700000 7700000 7700000  110 

        

4  Пијаце  1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  110 

  Приход од пазара пијаце  1000000 1000000 1100000 1100000 1100000  110 

         

 5 

Приход од услуга на 

гробљу 14500000 14500000 15950000 15950000 15950000 110 

  Приход од сахрана  2500000 2500000 2750000 2750000 2750000 110 
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Приход од продаје 

погребне опреме и  

превоѕа 5000000 5000000 5500000 5500000 5500000 110 

  

Приход од одржавања 

гробља 7000000 7000000 7700000 7700000 7700000 110 

        

6 Сектор „ Грађевина“  5000000 5000000 5500000 5500000 5500000 110 

  Грађевинске услуге  5000000 5000000 5500000 5500000 5500000 110 

        

7 

Приходи од 

димњичарских услуга 1500000 1500000 1650000 1650000 1650000 110 

        

8 

Приходи од вршења 

услуга за одржавање 

јавних површина 7500000 7500000 8250000 8250000 8250000 110 

        

9 

Приходи од 

организовања 

пољочубарске службе 6000000 8000000 9000000 9000000 9000000 115 

        

10 Остали  приходи  7300000 7300000 8030000 8030000 8030000 110 

          

  У К У П Н О 155800000 157800000 173780000 173780000 173780000  112 

 

12.Расподела процењене добити 

 

Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити 

уплати у буџет општине по завршном рачуну за предходну годину. 

Висина и рок за уплату добити утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну 

годину. 

 

13. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ спортских активности, пропаганду и 

репрезентацију 

 

Уколико ЈКП „Универзал“ Алибунар буде у ситуацији (није планирано у Финансијском плану за 

2017. годину), да издвоји средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту 

сврху; док су средства за пропаганду – рекламу и репрезентацију планирана у Финансијском 

плану за 2017.годину. 

 

14.Службена путовања, спонзорства, репрезентације и рекламе 

 

Службена путовања су планирана и извршаваће се по Финансијском плану, а спонзорства, 

репрезентације и пропаганда ће се извршавати на основу финансијског плана и правилника о 

трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације. 

 

15. Трошкови Надзорног одбора и износ средстава који ће се уплатити у буџет РС 

 

Износ накнаде за Надзорни одбор је 300.000 динара по години  

Износ средстава за разлику код умањења плата по плану је 7.000.000 динара за 2017.годину, за 

период до 2021.године износ ће бити мењан у складу са законом. 

 
16. Набавка службених возила 

 

 

 

Редн
и број 

Основне 
карактеристике  

2017
. 

2018
. 

2019
. 

2020
. 

2021. Образложење 
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возила  

1.  Теретно „мини 
ван“или пик-ап 

  2 
ком 

3 
ком 

2 
ком 

 Потпуно дотрајала 
постојећа возила  

2.  Погребно ауто    1 1  Замена старих возила  

 

17. План инвестиционих улагања и извори финансирања 

 

ЈКП „Универзал“ није у могућности за нова капитална улагања у средњорочном периоду, без 

сарадње са јединицом локалне самоуправе. Наша намера је да инвестирамо средства у обнову 

дотрајалих камиона смећара и у куповину плаца за прављење паркинг простора за грађевинску 

мехнаизацију која је тренутно паркирана на више локација: паркинг ЈТАП Алибунар, плац ЈКП 

„Универзал“ у Алибунару и Банатском Карловцу. Због непознаница у погледу цена комуналних 

услуга ,финасирања предузећа у новонасталим околностима, улагаћемо у некрЕтнине и возила 

само ако нам могућности дозволе.    

 

ЈКП ''Универзал'' 

Директор 

Дипл.инж. Власто Марић, с.р. 

 

 

138. 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
У Н И В Е Р З А Л 

Немањина  14, 26310 Алибунар; ПИБ: 101086600; матични број: 08137838;  
тел: 013 641 333; факс: 013 642 330 

бр.жиро  рачуна: 275-0010222099264-50, 125-1806127-41, 205-214884-98;                                   
е-mail: univerzal@alibunar.org.rs, jkpuniverzalal@mts.rs; 

 

 

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  И РАЗВОЈА  ЈКП 

,,УНИВЕРЗАЛ”АЛИБУНАР  

  ЗА ПЕРИОД 2017 – 2027. ГОДИНЕ 

 

Пословно име:   Јавно комунално предузеће “Универзал” Алибунар 

Седиште:            Алибунар, Немањина 14 

Матични број:     08137838 

ПИБ:                   101086600 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:   Скупштина  општине Алибунар 

 

 

Фебруар 2017 

 

 

1. Организациона шема јавног предузећа :   

 

пословно име: ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ“ 

седиште: АЛИБУНАР, НЕМАЊИНА 14 

оснивач : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

претежна делатност: 3600 

матични број: 08137838 

ПИБ: 101086600 

mailto:univerzal@alibunar.org.rs
mailto:jkpuniverzalal@mts.rs
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надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: 

Министраство пољопривреде и заштите животне средине /Скупштина општине 

 

Директор предузећа : дипл. инж. Власто Марић, 

именован на функцију одлуком Скупштине општине Алибунар број:023-19/14-06-01   од 

30.04.2014 године, 

мандат траје до 30.04.2018 године. 

 

Председник Надзорног одбора: Михаела Балош Ђуђа 

 

 чланови :  Асен Божилов, Драгиша Чанчаревић, 

именоновани одлуком Супштине општине Алибунар број:                  023-9/2016-06 од 

15.06.2016 године, именовани на период од 4 године 

 

 

Подаци о управљачкој и руководилачкој структури: 

11. Руководилац сектора Водовод и канализација: дипл.инг.мастер Рипсиме Гајић 

12. Руководилац сектора Чистоћа: Момир Ђелкапић 

13. Руководилац сектора Грађевина: Панта Мохан 

14. Руководилац сектора Погребне услуге: Радисав Митровић 

15. Руководилац сектора Зеленило и помоћни радници:  

16. Руководилац сектора Зоохигијена: др.вет. Драган Трајковић 

17. Руководилац сектора Пољочуварска служба: Добривоје Алексић 

18. Шеф рачуноводства у сектору за финансијско-књиговодствене послове и наплату 

потраживања: Милијанка Васиљевић 

19. Секретар предузећа-сектор за правне, кадровске и опште послове: Асен Божилов 

 

 

• Законодавни оквир који ЈКП „Универзал“ примењује у свом пословању  

 

Законодавни и стратешки оквир на локалном нивоу 

 

Закон о комуналним делатностима је основни пропис којим су уређене комуналне 

делатности и којим се ближе дефинишу све комуналне делатности као делатности од 

општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање али и остала питања од значаја 

за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга. 

ЈКП ''Универзал '' Алибунар послује у правној форми ''јавно предузеће'', тако да се све 

одредбе Закона о јавним предузећима у пуној мери односе на пословање предузећа и то у 

сегменту управљања и руковођења, сегменту стратешког и текућег планирања као и у 

сегменту контроле пословања јавних предузећа. 

Предузеће је основано на неодређено време и има искључиво право на обављање 

делатности за чије је обављање основано од стране оснивача на територији  општине 

Алибунар. 

 

ЈКП ''Универзал'' Алибунар у пословању примењује следеће законе и интерна акта: 

 

1. Устав Републике Србије (Сл.гласник РС 98/06) 

2. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС 229/2012) 

3. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011) 

4. Закон о раду (Сл.гласник РС 24/2015, 61/2005, 54/2009, 32/2013) 

5. Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гласник РС 36/10) 

6. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012) 

7. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС 72/2011, 88/2013) 
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8. Закон о дуванском диму (Сл.гласник РС 30/2010) 

9. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 93/12) 

10. Закон о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС 111/09, 92/11, 93/12) 

11. Закон о класификацији делатности (Сл.гласник РС 194/2009) 

12. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2009, 64/2010) 

13. Закон о изменама и допунама закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 

24/2011) 

14. Закон о рачуноводству који обухвата и Међународне рачуноводствене стандарде за 

мала и средња предузећа (Сл.гласник РС 62/13) 

15. Закон о буџету – јавни сектор – Уредба о изгледу и садржају и начину попуњавања 

образаца регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у 

јавном сектору (Сл.гласник РС 76/13) 

16. Закон о безбедности и здрављу на раду  (Сл.гл.РС. бр. 101/2005, и 91/2015)   

17. Закон о заштити потрошача  (Сл.гл.РС ,бр.62/2014) 

18. Закон о облигационим односима 

19. Закон о буџетском систему 

20. Закон о привременом умањењу пореске основиц за обрачун зарада 

21. Закон о измирењу новчаних обавеза у комецијалним трансакцијама 

22. Закон о сахрањивању и гробљима 

23. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава   (Сл.гл.РС бр.113/2013, 21/2014, 

66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) 

24. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и дргих сталних примања код корисника јавних средстава. 

25. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл. РС. 

бр.68/15) 

26. Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС. бр.62/13) 

27. Закон о порезу на додатну вредност ( Сл.гл.РС бр. 84/04 и 83/15) 

28. Закон о заштити животне средине (Сл.гл. РС. бр.135/2004, 36/2009) 

29. Закон о заштити узбуњивача (Сл.гл. РС. бр.128/2014) 

30. Закон  о хигијенској исправности воде за пиће  

31. Закон о водама (Сл.гл. РС. бр.30/10, 93/12) 

32. Закон о управљању комуналним отпадом (Сл.гл. РС. бр.36/2009, 88/2010) 

33. Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС. бр.72/2009) 

34. Одлука о водоснабдевању општине Алибунар  

35. Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији 

општине Алибунар 

36. Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл.ОА 1/00) 

37. Одлука о комуналном реду и уређењу (Сл.ОА 3/99,10) 

38. Одлука о јавним паркиралиштима (Сл.ОА 6/97) 

39. Одлука о пијацама (Сл.ОА 3/96) 

40. Одлука о одређивању комуналних делатности (Сл.ОА 4/97) 

41. Одлука о промени Оснивачког акта ДЈКП „Универзал“ Алибунар у ЈКП „Универзал“ 

Алибунар (Сл.ОА 8/213) 

42. Оснивачки акт ЈКП „Универзал“ Алибунар 

43. Статут ЈКП „Универзал“ Алибунар 

44. Правилник о форми и садржини плана набавке и извештаја о извршењу плана 

набавке (Сл.гласник РС 29/2013) 

45. Правилник о рачуноводству ЈКП „Универзал“ Алибунар 

46. Правилник о раду ЈКП „Универзал“ 

47. Правилник о контроли алкохолисаности и средстава зависности ЈКП-а 

48. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Универзал“ Алибунар 

49. Правилник о евиденцији присуства ЈКП „Универзал“ Алибунар 
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50. Правилник о заштити узбуњивача ЈКП „Универзал“ Алибунар 

51. Правилник о организацији и систематизацији ЈКП „Универзал“ Алибунар 

52. Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа 

 

3. Основе за израду  плана пословне стратегије и развоја јавног комуналног предузећа   

 

Основ за израду плана пословне стратегије  и развоја у предстојећем периоду полази од  

постојећег  стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и 

фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину,  како би пословање било 

планирано на реалним основама. 

Јасна орјентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом,квантитетом и 

здравственом исправношћу.  

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање 

еколошких принципа. 

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у 

наредном периоду а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о 

забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном 

сектору. 

Очекујемо и смањење или потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе,што ће 

довести да смањења прихода предузећа и до потребе за повећањем процента наплате и 

изналажења додатних  извора финансирања. 

Очекујемо смањење броја становника Општине, због негативног природног прираштаја и 

напуштања домаћинства што ће довести и до смањења броја корисника односно  смањења 

пословних прихода. 

 

4. Планиране активности за унапређење процеса пословања  

 

4.1 Водовод и канализација –тренутно стање и планови 

 

4.1.1. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Конзумно подручје општинског водоводног система чине 11 насеља са 19.715 становника  и 

9.645 потрошача (кућних прикључака). Канализационом мрежом покривена су три насеља: 

Алибунар, Б.Карловац и Јаношик. 

Број становника  покривено услугом одвођења отпадних вода износи 6.050, број прикључака 

2.212. 

У свим насељеним местима у општини Алибунар, осим у Локвама и Јаношику, водоводна 

мрежа изграђена је давних шездесетих година  од азбестно-цементних цеви или од 

поцинкованих цеви. Изузетак су делови мреже, не више од 20% у општини Алибунар, која је 

парцијално замењена ПВЦ и ПЕ цевима. Због већинског дела старе и дотрајале мреже, чести 

су кварови и губици на самој мрежи. На забрињавајућем нивоу је стање градске водоводне 

мреже у Алибунару, Николинцима и Девојачком бунару. 

Постојећа изворишта у насељеним местима Иланџа и Девојачки бунар, због пада издашности 
услед експлоатације бунара у дужем временском периоду (већи од 35 година), не задовољавају 
потребе снабдевања пијаћом водом. 
Канализациона мрежа општине Алибунар, покрива насељена места Банатски Карловац, 
Алибунар и Јаношик. У два насељена места и то у Банатском Карловцу и Алибунару, нису 
уграђени пречистачи за третман отпадне воде, док један такав постоји у насељеном месту 
Јаношик. Ниједно насељено место нема свој реципијент, те због тога и поменутог разлога 
непостојања  пречистача, предузеће плаћа накнаду као загађивач ЈП“Воде Војводине“, у износу 
приближно 2.000.000,00 динара на годишњем нивоу. 
Стање и опис система водоснадбевања  и изворишта приказани су у табели бр.1. 

 

Табела бр.1   Изворишта  
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Редни 
бр. 

Назив елемента ЈМ Количина Коментар 

1. Бунари ком 28 
21 бунар активан ,7 бунара неактивни. 
Тип: дубински, цевасти, субартеријски 

бунари 

2. Црпне станице ком 27 

-3 црпне станице  са системом  усиса и 
потиса( центрифугалне и дубинске пумпе) 
у насењу Владимировац 
-2 црпне станице  типа потисни систем 
(центрифугалне пумпе) у насељама 
Селеуш Б-1, Јаношик Б-1 
-22 црпне станице  са усисним системом 
(дубинске пумпе ) у насењама: 
Алибунар,Б.Карловац,Иланђа,Селеуш,Ник
олинци,Добрица,Н.Козјак,Локве,Д.Бунар 

3. Резервоари ком 4 
-3 подземна капацитета  100м3 
-1 подземни капацитета  56м3 у насељу 
Владимировац, неисправан 

4. Водоторањ ком 1 Б.Карловац 

5. Мерила протицаја ком 11 
Алибунар,Селеуш,Добрица,Иланџа,Никол-
инци,Нови Козјак, Владимировц , Банатски 
Карловц, 

6. Водоводна мрежа км 276,50  

7. 
Постројења за 
пречишћавање 

ком 1  

8. 
Црпна станица за отпадне 

воде 
ком 3 Алибунар,Јаношик 

9. Канализациона мрежа км 66  

 

 

4.1.3. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  

 

Задатак  ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“,сектор Водовод и Канализација је снадбевање свих корисника 

довољном количином квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода у складу са 

еколошким, економским и технолошким критеријумима одрживог развоја. Према потребама 

конзума на инсталацијама водоводног система за 2017. годину планира се производња воде од 

1.825.200 м3 што је у односу на прошлу годину 0,3 % више. 

Количина продате воде у 2016.години износи 1.219.000 м3,а количина произведене воде 

1.404.000м3. Разлику потиснуте у систем и произведене воде чини сопствена потрошња  и 

губици на мрежи . 

• Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:   

•  вода утрошена за планско испирање примарне и секундарне мреже 

•  вода утрошена за прање резервоара чисте воде 

•   утрошена вода на интервентна испирања мреже после отклањања кварова . 

 Разлика између количине воде потиснуте  у систем и фактурисане количине воде   чини: 

нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална 

потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и 

дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).  

За период  2017-2021.година планира се повећање фактурисања воде за 2% као резултат 

смањења губитака воде у систему што је један од циљева пословне политике Предузећа у 

наредном периоду и то путем: 

1. замене водомера различитих пречника (у првој фази је планирана замена 780 водoмера што 

ће за резутат имати за око 20% прецизније мерење потрошње) 

2. увођење у систем нелегалних потрошача  
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3. замена цеви старијих од 20 година (азбестне и поцинковане) у зависности од расположивих 

финансијских средста 

4. увођење у систем нових бунара , Девојачки бунар који је у фази планирања и Иланџа који је 

избушен али је потребно наставити испитивања и опремање бушотине ( пумпе , инсталације , 

хлорибнатори ,бунарска кућица) 

5. решавање питања електронике на водоторрњу у Банатском Карловцу 

6. покретање  бунара „Дапчевић“  у Владимировцу који  не фунционише због резервоара који је 

пукао и  електро инсталација 

Остале  планиране активности сектора Водовод и канализација приказане су у табели бр. 2. 

 



Табела бр.2  Планиране активности ВиК  

 

 

 

Ред 
бр. 

Активности 
Стање 
2016 г 

Планирано   
2017 

Планирано у  
2018 

Планирано 
у   2019 

Планирано 
у    2020 

Планирано 
у  2021 

Јединица 
мере 

1.  Опремање изворишта водомерима 7 11 4 одржавање одржавање одржавање ком 

2.  Замена водомера 390 600 700 700 700 700 ком 

3.  Прикључења на канализациону мрежу 26 35 10 10 10 10 ком 

4.  Водомери који се очитавају 4671 5500 5600 5700 5900 6000 ком 

5.  Санација секционих водоводних шахти 1 5 5 5 5 5 ком 

6.  Поправка и ремонт уличних вентила и хидраната 20 40 7 8 8 8 ком 

7.  
Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за 
изворишта Алибунар, Владимировац, Б. Карловац и Селуш  

почетак завршетак      

8.  Набавка нових дубунских и центрифугалних пумпи за бунаре   2 2 2 2 2 2 ком 

9.  
Ремонт замена и одржавање улучних регулационих и главних 
вентила на уличној  водоводној мрежи   

3 5 10 10 10 10 ком 

10.  Прикључење и опремање новог бунара у Иланџи 
 

почетак 
радова 

завршетак 
радова 

    

11.  Прикључење и опремање новог бунара у Девојачком бунару    током године     

12.  Производња воде  1.404.000 1.404.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 м3 

13.  Ремонт и укључење бунара „Дапчевић“ у Владимировцу    током године     



4.2. Управљање комуналним отпадом – стање и планови 

 

4.2.2 Изношење и депоновање отпада 

 

Изношење смећа  врши се по унапред утврђеном распореду и по позиву 

Распоред изношења смећа - домаћинства: 

  
Табела бр.3  Распоред изношења смећа 
 

Дан у недељи Насељено место 

Понедељак Алибунар, Банатски Карловац, Девојачки бунар 

Уторак Алибунар, Иланџа, Добрица 

Среда Владимировац 

Четвртак Банатски Карловац, Николинци, Девојачки Бунар 

Петак Селеуш, Јаношик, Локве 

 
Изношење смећа привреди врши се по позиву или по унапред уговореном распореду. 

Изношење посуда (контејнера) од 5м3 и 1,1 м3 врши се свакодневно током недеље и викендом 

по потреби. 

Пражњење уличних парковских канти врши се свакодневно. 

 

4.2.3. Чишћење и одржавање депонија 

 

Одржавање и чишћење депонија врши се машинским гурањем и равњањем 

терена,механизацијом ЈКП „Универзал“или ангажовањем других лица у складу са потребама. 

За сваку годину доноси се „План чишћења дивљих депонија на територији општине Алибунар“ 

који се финансира из буџета општине Алибунар.  

Други извори финансирања су из надлежних министарстава путем конкурса. 

За 2017 годину у буџету општине Алибунар предвиђено је 500.000,00 динара за чишћење 

дивљих депонија: 

 

Табела бр.4  Дивље депоније општине Алибунар 

 

Редни 
број 

 
Локација дивље депоније 

 
Површина дивље 

депоније м2 

Запремина 
одложеног отпада 

м3 

1. 
Дивља депонија Локве код нафтне 

бушотине 
1.500 750 

2. 
Дивља депонија Јаношик, са леве 
стране локалног пута за Иланџу 

1.500 
1.000 

 

3. 
Дивља депонија Нови Козјак код 

гробља 
1.000 300 

4. Дивља депонија Добрица 250 100 

5. 
Дивља депонија у центру Новог 

Козјака 
500 210 

 
У периоду од 2017-2021 године планира се уређење постојећих депонија-постављање 

ограде,садња дрвећа, постављање кућица за боравак радника на депонији, ангажовање 

радника који ће вршити надгледање и контролу одлагања отпада на депонијама и наставак 

уклањања дивљих депонија на територији општине Алибунар. 

 

4.2.4.  Чишћење и одржавање јавних површина 

 

Чишћење и одржавање јавних површина врши се у зависносто од потребе или по уговору са 

оснивачем СО Алибунар,а предвиђа сакупљање отпадака, лишћа, сечених грана, остатака од 

кошења, чишћење снега. 
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4.2.5.  Машине и опрема 

 

Процена тренутног стања: 

 

Табела бр.5  Расположива механизација: 

 

Назив Марка Количина 

Камион аутоподизач  ТАМ 130 T10 1 

Камион аутоподизач  FAP 1314 1 

Камион са потисном плочом  FAP 1921 1 

Камион са потисном плочом Мерцедес Mercedes Econik 1 

Приколица за трактор 4т Dubrava  1 

Трактор  IMT 560 1 

Моторна четка  Lumag 1 

Мотрони чистач снега  Yanmar-Husqvarna  1 

 
У погледу техничке опремљености ЈКП “Универзал„ располаже возним парком просечне 

старост појединих  возила преко 25 година (изузев камиона Мерцедес Еконик), што захтева 

повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања. 

Из тог разлога постоји потреба и план да се у периоду до 2021. године изврши замена 

постојећих и набавка нових возила, а до краја дугорочног предиода, до 2027. године потребно је 

набавити још два нова или исправнија половна возила.. 

 

Потреба:  

Набавка у циљу замене постојећих возила 2017-2027 година: 

1. Камион аутоподизач 2 ком. 

2. Камион са потисном плочом 2 ком 

 Посуде (контејнери) за одлагање отпада: 

Тренутно стање 2017 година: 

Контејнери од 5м3---------  35 ком 

Контејнери од 1,1 м3------  45 ком 

-План у периоду 2017-2027 г је да се постојећи контејнери обнове, а да се изврши набавка 

нових контејнера,и то: 

-од 5 м3: 35 ком. 

-од 1,1м3: 110 ком. 

-канте за отпадке 50 л: 100 ком. 

 

4.2.7. Људски ресурси 

 

Табела бр.6 Људски ресурси сектора „Чистоћа“   

 

Радно место Извршиоца 2017 г. Извршиоца до 2027г 

Возач 6 6 

Комунални радници 4 10 

 

4.2.7.   Количина смећа 

 

Табела бр.7 Количине смећа  по годинама –пројекција 

 

Година 2019 2021 2027 

Укупан број становика 19.000 18.000 17.000 

Број становника обухваћених изношењем 
смећа 

18.500 18.000 18.000 
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Проценат покривености 97% 100% 100% 

Укупна количина отпада по становнику 
/год/кг 

331,5 
334,2 

336,8 
339,4 

342,1 

Укупна количина отпада по становнику 
/дан/кг 

0,90 
0,91 

0,92 
0,93 

0,93 

 

-количина смећа у периоду 2017 – 2027 повећаће се на основу увођења више посуда за 

одлагање отпада ,а самим тим смањити индивидуално одношење отпада на депоније. 

 

4.2.8.  Планиране инвестиције предузећа за  сектор „Чистоћа „ у периоду 2017-2027 

 

1. Набавка (замена) возила за изношење смећа 

2.Набавка посуда за одлагање отпада 

3.Уређење постојећих депонија : 

-постављање ограде, 

-садња дрвећа и растиња 

-израда платоа за постављање контејнера од 1,1 и 5 м3 

-израда објеката за смештај чувара на депонији 

4. уклањање дивљих депонија 

 

4.2.9.   Политика цена комуналних услуга изношења и депоновања смећа и јавне хигијене 

 

Сагласност на цене основних комуналних производа и услуга, као и све остале цене 

комуналних услуга које пружа ЈКП ''Универзал'' даје Веће  општине Алибунар које је претходно 

усвојио Надзорни одбор предузећа на предлог стручне службе предузећа. 

Имајући у виду да се асортиман услуга знатно не мења,  до повећања обима производа и 

услуга може доћи уколико се повећа број корисника услуга, односно повећање површина са 

којих се организовано врши сакупљање и одвожење комуналног отпада, као и повећање 

површина које су у обухвату чишћења и одржавања јавних површина. 

Цена услуге изношења и депоновања смећа зависи од директних трошкова ( цене горива, 

резервних делова, сервисирања и одржавања возила, осигурања и регистрације возила, 

трошкова зарада радника који су непосредни извршиоци, трошкова заштите на раду), 

индиректних трошкова (одржавање градске депоније и  пута до депоније, трошкови судова за 

одлагање смећа, надзора, контроле, администрације), трошкова амортизације и укупне 

површине са које се врши изношење и депоновање смећа. 

Потребно је у наредном периоду цене услуга изношења смећа кориговати  да би у складу са 

Законом  комунална делатност била финансирана из цена комуналних услуга  а у случајевима 

где се крајњи корисник не може утврдити из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

4.3. Грађевински  сектор – стање и планови 

 

Грађевински  сектор у оквиру   ЈКП “Универзал”-у, послује  као пратећи сектор, уз секторе: 

Водовод и канализација, Погребне услуге  и обавља остале услужне грађевинске послове. 

У оквиру сектора Водовод и канализација обавља послове на одржавању грађевинских објеката 

у оквиру дистрибутивних мрежа: хидростанице, бунарске кућице, хидрофорске кућице, секционе 

водоводне шахте и други објекти унутар водоводних мрежа, ревизионих канализационих шахти, 

пумпне канализационе станице, и станице за пречишћавање са њиховим пратећим грђевинским 

објектима и други грађевински објекти.  

Грађевински радови на одржавању горе поменутих објеката раде се  најчеше као радови 

санације и адаптације грађевинско водоводних и канализационих објеката, по унапред познатој 

техничкој документацији и по техничким правилима и стандардима за ову врсту радова.  

Таблични приказ грађевинско- водоводних објеката у општини Алибунар 
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Табела бр.8  Објекти водовода  

 

Насељено 
место 

Хидростанице 
Бунарске 
кућице 

Хидрофорске 
кућице 

Хидранти 
Секциони 
водоводни 
шахтови 

Секциони 
шахтови 

за 
санацију 

Алибунар 1 5 3 23 31 18 

Б.Карловац 1 5 1 водоторањ 25 58 24 

Владимировац 1 4 4 24 59 18 

Локве 1 2 1 30 29 6 

Иланџа 0 2 1 28 15 9 

Јаношик 0 2 1 8 21 6 

Селеуш 0 3 2 15 28 6 

Добрица 0 2 1 26 24 6 

Нови Козјак 0 2 1 9 14 6 

Николинци 0 2 2 8 21 9 

Девојачки 
бунар 

0 2 1 11 14 6 

Укупно 4 31 `18 207 314 114 

 

Таблични приказ грађевинско- канализационих  објеката у општини Алибунар 

 

Табела бр.9 Објекти канализације  

 

Насељено место 
Станица за 

пречишћавање 
отпадних вода 

Пумпне станице 
Ревизионе 

шахте 

Ревизионе 
шахте за 
санацију 

Алибунар 0 1 104 33 

Банатски 
Карловац 

0 0 1012 81 

Јаношик 1 1 98 9 

Укупно 1 2 1214 123 

 

Таблични приказ грађевинских објеката на гробљима у општини Алибунар 

 

Табела бр.10 Грађевински објекти на гробљима  

 

Насеље 
Број 

гроба
ља 

Број капела 
Постојеће 

ограде 
Уређене 

стазе 
Паркинзи 

Водово
д 

Чесма 

Алибунар 3 1 да да да да да 

Банатски 
Карловац 

1 1 да да не да да 

Владимировац 3 
у фази 

пројктовања 
Делими-

чно 
делими

чно 
не да да 

Локве 2 1 да да 
Делими-

чно 
да не 

Иланџа 1 0 да да не да да 

Јаношик 1 1 да да 
Делими-

чно 
да да 

Селеуш 3 не не не не да да 

Добрица 1 не да да не да да 

Николинци 1 не 
Делими-

чно 
да не да да 

Нови Козјак 1 не да не не да да 

Девојачки Бунар 2 не не не не да да 

Укупно 19 4      
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      Табела бр.11   Грађевинска механизација ЈКП „Универзал“  

 

Редни број Врста Марка/тип 
Капацитет/ 

носивост 

16.  трактор – скип Ford  

17.  комбинована машина JCB/4CX  

18.  машина-утоваривач 
14-Октобар,тип УЛТ 

160В 
 

19.  камион кипер FAP 1620 10700кг 

20.  цистерна за одгушивање Majevica  5000 литара 

21.  цистерна за одгушивање Majevica 3000 литара 

22.  камион тегљач FAP 1620  

23.  камион путар Zastava New Daily  

24.  
приколица за превоз 

грађевинских машина 
Gorica  

25.  Грејдер Faun firsh  

26.  Ласерски нивелатор  Тopcon домет 200м 

27.  Вибро –плоча  Wacker Neuson плоча 400мм 

28.  Муљна пумпа  Honda  1200л/мин 

29.  Муљна пумпа  Subaru 1000л/мин 

30.  Вертикална бушилица  Honda од 8 до 15цм 

 

Из приложене таблице уочљиво је да је предузеће у предходној години учинило заначајан 

напор у погледу набавке грађевинске механизације који дозвољава предузећу планирање и 

озбиљнијих грађевинских  радова.  

Неопходно је запослити механизацију и људе на профитабилним пословима, како на услугама 

за потребе локалне самоуправе тако и на услугама према физичким лицима или предузећима. 

Могуће је и значајније ангажовање у оквиру зимске службе. 

Указује се потреба за запошљавање зидара и армирача као и стручних руковалаца радним 

машинама.  

Ради потпуног употпуњавања грађевинске механизације потребно је током средњорочног 

периода набавити следећу механизацију :  

 

Табела бр.12  Планирана грађевинска механизација  

 

Редни 
број 

Назив Коли- 
чина 

Намена 

12.  Булдозер типа ТГ -140 или већи 1 Радови на депонији , радови на 
трасирању путева и планирање 
терена 

13.  Мешалица капацитета од 0,8м3 или 
већа 

1 бетонажа на гробљима 

14.  Камион кипер 5до 7 м3 1 бржи циклус утовара и истовара 
материјала 

15.  мини дампер капацитет од 500 до 800 
кг 

1 радови на гробљу , кретање уским 
стазама 

16.  Машина са сечење бетона 1 Сечење бетона и асфалта 
приликом хаврија или рушења 
објеката 

17.  Багер –точкаш  1 Бржи ископи чишћење  канала  

18.  Чекић прикључак за машину  ЈЦБ или 
багер  

1 Разбијање АБ плоча и конструкција  

19.  Машина за подбушивање путева  1 Радови на канлизацији , водоводу  
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20.  Даска –раоник за снег за камион ФАП 
1620 

1 Зимска служба  

21.  Расипач соли типа „Епока“ 1 Зимска служба  

22.  Раоник за снег за машину ЈЦБ  1 Зимска служба 

 

Механизација ће бити набављана због исплстивости половна, искључиво према конкретним 

пословима и потребама и у смеру који буде одређивао оснивач. Уколико нам се повере атарски 

путеви, набавка ће ићи ка набавци путарске механизације, уколико добијемо и зимску службу у 

надлежност, прошириваћемо делатност у том смеру.  

 

4.4. Погребне услуге -  стање и планови 

 

Одлуком Скупштине општине Алибунар  о промени оснивачког акта јавног комуналног 

предузећа „Универзал“ (Сл.општине Алибунар 2016/22) од 31.августа 2016.године, број 023-

19/16-03-02, предузећу је поверена (члан 2.) погребна делатност односно управљање и 

одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља а Одлуком о сахрањивању и 

гробљима општине Алибунар (Сл.општине Алибунар 2016/38) ближе је уређена ова комунална 

делатност. 

Тренутно ова служба запошљава 7 радника а располаже са два погребна возила марке „Zastava 

Yugo-Florida“ старости 13 година.  

Број, назив и распоред гробаља у општини Алибунар:   

 

Табела бр. 13   Гробља у општини Алибунар 

 

Редни 
број 

Место Број  Назив 

1. 
Алибунар 

(10 парцела различитих топ.бр.) 

1 „Румунско “  

2 „Католичко“ 

3 „Српско“ 

2. Банатски Карловац 4 „Немачко“ 

3. 
Девојачки Бунар 

(уписана једна парцела 6715/2) 
5 код Секулића   

6 Видиковац ,Ружина   

4. Николинци  (парцела 882 и 881) 7 сеоско  

5. 
Владимировац 

( пет топ.бројева ) 

8 Колонија  

9 Омладинска  

10 Селеушки пут  

6. Локве 
11 ка Алибунару  ЈЗ правац  

12 ка Јерменовцима СИ правац 

7 . Јаношик 13 сеоско  

8. Селеуш 

14 Румунско –Гробљанска  

15 Румунско -Војвођанска 

16 Српско -Колонија 

9. Иланџа 17 сеоско  

10. Добрица 18 сеоско  

11. Нови Козјак 19 сеоско  

 

Током 2016. године предузеће је обавило 254 сахране ,очекујемо повећање броја сахрана 

обзиром да је императив успоставити потпуну контролу у области погребних услуга на 

територији општине. Предузеће тренутно има потпуну контолу над 8 гробаља а над осталим 

гробљима има делимичну или непотпуну због отпора појединих месних или верских заједница.  

Успостављање потпуне контроле и управљања гробљима било би далеко брже и успешније 

када би предузеће имало непходне ресурсе, пре свега већи број запослених у овом сектору јер 

постојећи број запослених  није довољан да би обављали сахране у свим местима  обзиром да 

у 2017. години готово свакодневно имамо  бар једну сахрану. 
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Тренутно предузеће управља једном капелом (у Банатском Карловцу) до краја 2017. године 

очекујемо управљање и капелеом у Алибунару а током 2018. или 2019. године и капеле у 

Владимировцу које су тренутно у фази пројектовања.  

Током 2018. године очекујемо да преузмемо, уколико се стекну непходни услови и капеле у 

Јаношику и Локвама.  

Крајем 2018. или почетком 2019. године предузеће ће управљати са најмање 17 гробаља (два 

су власништво цркава, потребна је по Закону о комуналним делатностима, члан 9. став 6, 

сагласност верске заједнице), обављаће најмање 300 сахрана годишње, управљаће са 6 капела 

и биће потребно 350 нових гробних места са бетонским стазама и оквирима. Потребно је 

подићи ограду око већине гробаља и поставити нове чесме.  

Планирано је подизање новог гробља у Банатском Карловцу што ће захтевати обимне радове 

на снимању терена, бетонирању гробних места, подизању ограде, израда водоводних и 

електричних прикључака, постављању клупа, канти за смеће, израду приступних путева.  

Потребно је променити погребна возила, набавити два нова одговарајуће намене, опремити 

капеле, редовно одржавати травне површине и стазе.    

За наведене радове постојећи број запослених није довољан, уколико се не повећа број 

запослених у овом сектору, предузеће неће пружати квалитетно услуге или неће бити у стању 

да испуни задатак. 

 

4.5. Зеленило -  стање и планови 

 

Сектор „Зеленило“ тренутно запошљава три запослена, од којих је један инвалид а један 

пијачар-инкасант.  Тренутно нема запослених по другом основу, нити руководиоца сектора.  

Опремљеност техничким средствима приказана је у таблици  

 

Табела  бр. 14  Техничка средства сектора „Зеленило“ 

 

Ред .бр Назив Број 

8.  Тример „STIHL“ 9 

9.  Тример  „Husqvarna“ 1 

10.  Самоходна косачица ИМТ 2 

11.  Самоходни тример –косачица 1 

12.  Моторна тестера  „STHIL“ 2 

13.  Моторна тестера за живе ограде „STIHL“ 1 

14.  Мотокултиватор   IMT 506 2 

 

Кошење зелених површина обављамо ангажовањем радника путем јавних радова, тренутно у 

недовољном броју, обзиром да имамо више технике него запослених а да јавне површине за 

кошење (фактурисано у 2016. години) износе 276.072 м2 односно 27,6ха а са површинама за 

кошење на гробљима око 32 ха. 

 

Табела бр.15 Планиране активности сектора „Зеленило“ 

 

Показатељ 2019.г 2022.г 2018.г 

Зелене површине обухваћене програмом одржавања 
јавног зеленила  

278.000 278.000 278.000 

Просечан број кошења травњака  током године  33 33 33 33 33 

Број стабала на којима је рађен неки од поступака 
одржавања  

? ? ? 

Прегледаних димњака  2100 3100 3800 

Отклоњених недостатака на димњацима  ? ? ? 

Број пијаца  9 9 9 

Број  пијачних тезги  110 120 120 

Набавка самоходних косачица –трактора или рајдера   1 1 
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Стање у погледу управљања пијацама није задовољавајуће, један радник наплаћује пијачнину 

и води рачуна о чистоћи 7 пијаца, практично свакодневно. Наплата пијачнине није довољна да 

покрије трошкове зараде пијачара и не оставља места за улагања у пијачне објекте: тоалете, 

ограде, нове тезге, настрешнице, бетонске стазе. 

Планирамо спајање сектора „Зеленило“ и сектора „Погребне услуге“ због рационализације 

трошкова. У садашњим условима тешко је планирати активности јер због сезонског недостатка 

радника овај сектор једва да задовољава неопходни минимум услуга и квалитета. 

У погледу димњичарских услуга постоји одређени потенцијал и отворено тржиште које може 

обезбедити додатних  два милиона динара на годишњем нивоу уз константно ангажовање два 

радника одговарајуће димњичарске струке . Предузеће има двојицу запослених са 

одговарајућим сертификатима али их не користи у одговарајућој мери јер је један постао 

инвалид а други испомаже и у другим секторима, нарочито код очитавања водомера и 

отклањању кварова. 

У наредном периоду треба опремити димњичаре опремом која недостаје, ангажовати још једног 

радника димњичарске струке, ажурирати податке потрошача и активно радити у оквиру 

Групације за пружање димњичарских услуга при Привредној комори Србије у циљу правилног и 

безбедног рада ове делатности.  

Слично као и код сектора „Погребне услуге“ потребно је сезонски обезбедити минимум 13 

радника – косача, определити средства за израду ограда, чесми и тоалета  у циљу 

обезбеђивања непоходних услова за нормално функционисање делатности. 

 

4.6. Зоохигијена –стање и планови 

 

Сектор зоохигијене запошљава једног запосленог, доктора ветеринарских наука.  

 

Табела бр. 16  Услуге Зоохигијене 

 

Показатељ 
 Јединица мере 

Број активних азила за смештај паса и 
мачака луталица  

- број 

Капацитет активних азила  - број 

Број ухваћених и збринутих паса и 
мачака  

-  

Јавне површине на којима је рађена 
дезинфекција,дезинсекција  и 
дератизација (у км2) 

? км2 

Број извршених запрашивања за 
сузбијање комараца  

? број 

Број пријављених уједа од паса 
луталица од стране оштећених 

71 број 

Укупна висина исплаћених 
обештећења  за  уједе   

? динара 

Реализоване инвестиције ? динара 

  

Од наведених активности комуналне делатности Зоохигијене, због недовољних капацитета и 

функционалности инфраструктуре, ЈКП „Универзал“ спроводи само регистровање пријава уједа 

паса од стране оштећених лица. 

У складу са Законом о комуналним делатностима, члан 4. јединица локалне самоуправе 

обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за обављање комуналне делатности а 

предузеће ће пратити намере и циљеве које постави оснивач. 

 

4.7. Пољочуварска служба –сттање и планови 
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Пољочуварска служба запошљава осам пољочувара. Служба располаже са три возила типа 

„Лада Нива“. 

Током 2016.године пољочуварска служба је активно радила на индентификацији узурпације 

државног земљишта, затекла је и направила записнике за 46 лица који су обрађивали око 2500 

ха државног земљишта, спречила више покушаја крађе шуме на државном земљишту, спречила 

и направила записнике за лица који су бацала смеће на пољопривредном земљишту, 

спречавала палење биљних остатака и сарађивала са комисијом за лицитацију државног 

земљишта. 

У наредном периоду задаци службе  остаће  исти, неће се битно мењати а количине посла  је 

немогуће одредити осим оних везаних за увођење у посед пољопривредника који закупе 

државно земљиште путем лицитације.  

Због константне употребе возила на атарским путевима, потребно је планирати набавку нових 

теренских возила што ће бити урађено у сарадњи са оснивачем, Скупштином општином 

Алибунар. 

 

5. Број запослених по секторима /организационим јединицама, број систематизованих 

радних места, број запослених по кадровској евиденцији  

 

5.1 Људски ресурси, шема и квалификационе структуре: 

 

Ред 
број 

Опис Број запослених 

1 По секторима: 
-водовод и канализација 
-грађевина 
-чистоћа 
-пољочуварска служба 
-погребне услуге 
-градско зеленило 
-зоохигијена 
-финансије и књиговодство 
-кадровско,правни и општи послови 

 
11 
9 
7 
8 
8 
3 
1 
18 
2 

2 Број систематизованих радних места 97 

3 Број  запослених по кадровској евиденцији 67 

4 По школској спреми и занимању: 
-НК 
-ПК 
-КВ 
-ССС 
-ВКВ 
-ВШС 
-ВСС 

 

5 По броју попуњених / упражњених радих места: 
-водовод и канализација 
-грађевина 
-чистоћа 
-пољочуварска служба 
-погребне услуге 
- зеленило 
-зоохигијена 
-финансије и књиговодство 
-кадровско,правни и општи послови 

 
11/3 
9/4 
7/4 
8/0 
7/2 

3/13 
1/3 

18/1 
2/1 

 

У ЈКП „Универзал“ запослено је 67 радника различитог профила и стручне спреме у оквиру 

шест радних јединица и три сектора 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА • црпљење,транспорт и прерада сирове воде 
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руководилац дип. инж. мастер 
Рипсиме Гајић 

• дистибуција воде 

• праћење потрошње 

• одржавање и ремонт мреже 

• контрола и замена водомера 

• привремена искључења 

• одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних 
вода 

 
 
 
 
 

ЧИСТОЋА 
 

Руководилац: 
 Момир Ђелкапић 

• редовно и периодично сакупљање  

• комуналног отпада са јавних површина, из  

домаћинстава и пословних објеката,  

• одвожење, третман и безбедно одлагање 

укључујући управљање, одржавање, санирање и 

затварање депонија,   

• селекција секундарних сировина   

• радна јединици Чистоћа обавља и послове 

димњичарске службе. 

ЗЕЛЕНИЛО 
тренутно немамо руководиоца 

сектора ,дужност обавља Драган 
Трајковић руководилац сектора 

Зоохигијена  

• одржавању зелених површина, кошење  

• орезивање шибља и украсних живица,  

• одржавање фонтана,    

• садња и одржавање украсног биља и дрвећа    

• управљање  пијацама,                

• комунално опремање,    

• одржавање и организација делатности на 

отвореним и затвореним просторима, који су 

намењени за обављање промета пољоприврено – 

прехрамбених и других производа,  

• наплата пијачнине и уплата пазара надлежној 

благајни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЉОЧУВАРИ 
 

шеф службе Добривоје Алексић 
 

• непосредна заштите усева и засада на 
пољопривредном земљишту од пољске штете и 
заштите пољских путева и канала, 

• спречавање спаљивања органских остатака после 
жетве усева на пољопривредном земљишту, 

• спречавање испаше стоке на обрадивом 
пољопривредном земљишту,  

• утврђивање  ближих  обележја радње, 

• прикупљање податке о пољопривредном зељишту 
на којем је штета учињена и његовом власнику, 
односно кориснику,  

• прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о 
свему сачињавање записника, обавештавање 
власника односно пољопривредног инспектора, 
односно корисника пољопривредног зељишта о 
штети која је причињена,  

• запримање захтева оштећеног лица за процену 
пољске штете , 

• вршење администритивно техничких послова за 
потребе Комисије за процену пољске штете , 

• спречавање свих  радње којима се наноси штета на 
пољским путевима и засадима,  

• штета на пољским путевима и каналима, као и на 
рибњацима,  

• спречавање наношење штете механизацији на 
пољопривредним имањима,  
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• проналажење учиниоце пољске штете,  

• одвођење стоке откривене у штети, без чувара или 
чији је власник непознат на место за чување.  

• учествује у раду на спречавању узурпације 
државног неизлицитираног земљишта. 

 
 

 
 
 
 

ЗООХИГИЈЕНА 
 

Руководилац  Драган  Трајковић 
др.ветеринарске медицине 

• хватања,збрињавања, ветеринарске неге и 
смештаја напуштених и изгубљених животиња ( 
паса и мачака)у прихватилишту за животиње,  

• лишавања живота за неизлечиво болесне и 
повређене, напуштене и изгубљене животиње,  

• контрола и смањење популације напуштених паса и 
мачака,  

• нешкодљиво уклањање лешева са површина јавне 
намене до објеката за сакупљање, прераду или  
уништавање отпада животињског порекла,  

• спровођење мера контроле и смањења популације 
штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на површинама јавне намене,  

• спречавање и сузбијање зооноза, 

 
 

ГРАЂЕВИНА 
 
 
 

Руководилац : 
Инж.Панта Мохан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• послови на одржавању каналске мреже,  

• израде оквира на гробљима, 

• израда водомерних склоништа,  

• израда бетонских стаза,  

• постављање парковских клупа, 

• чишћшење снега током зимских месеци  

• други грађевински радови из делокруга рада 

Предузећа. 

• старање о техничкој исправности возила, радних 
машина, уређаја, 

• поправка контејнера и алата, 

• израда поклопаца за шахтове и друге металне 
галантерије, 

• поправке уређаја за хлорисање, 

• вентила, хидраната и других делова водовода , 

• поправка електричних инсталација  у Предузећу  

 
 
 
 

 
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

 
Руководилац : 

 
дужност тренутно обавља 
секретар предузећа Асен 

Божилов 

• управља гробљима, одржава гробље и објекте који 

се налазе у склопу гробља( капеле, мртвачнице),  

• сахрањивање,  

• превоз посмртних остатака умрлог од места смрти 

до мртвачнице на гробљу, 

• врши продају погребне опреме, обрачун и наплату 

погребних услуга, продају цвећа, и остале погребне 

опреме ( умрлица, свећа, плочица, одеће, венаца),  

• превоз по налогу тужилаштва до одељења 

патологије,  

• води евиденцију о закупу гробних места, наплаћује 

таксе за радове на гробљу 

   
 
 
 
 
 
 

• обављање финансијских, рачуноводствених и 
комерцијалних послова у предузећу;  

• спровођење одредаба материјално финансијских 
прописа;  

• израда планова, инвестиционих програма, 
извештаја и обрачуна за потребе Предузећа и 
оснивача;  
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ФИНАНСИЈСКО-
КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ 
 
Руководилац  :  
Милијанка Петровић Васиљевић 
инж. информатике 

• израда периодичних обрачуна и финансијских 
извештаја;  

• књижење, уношење и обрада података кроз 
аутоматску обраду података;  

• обрачун, фактурисање и наплата испоручене воде и 
отпадне воде потрошачима; 

• руковање рачунарским системом; обрачун и 
исплата зарада запослених;  

• послови осигурања имовине и лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВНИ КАДРОВСКИ И ОПШТИ 
ПОСЛОВИ 
 
Руководилац  :  
Асен Божилов дипл. правник 

• правне послове на изради општих аката Предузећа;  

• правне послове у вези статусних промена и 
промене делатности Предузећа 

• упис свих насталих промена у одговарајући 
регистар привредних друштава;  

• сарадња са органима оснивача; 

• имовинско правне послове везане за делатност 
Предузећа;  

• послове правне заштите;  

• израда свих врста уговора, решења и одлука;  

• обављање послова у вези са радним односима, 

• чување и архивирање кадровске документације; 

• обављање послова опште администрације у 
Предузећу; послове противпожарне заштите и 
послове безбедности и здравља на раду;  

• послови у вези са физичким обезбеђењем објеката 
и постројења; чување; 

• послове из области јавних набавки,  

 

Прилог 1 – Организациона шема  
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6.  Стање и планиране активности које ЈКП „Универзал“ планира да спроведе у циљу 

унаппређења коропративног управљања 

  

Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. 

предвиђено је да се у прогаме пословања унесу активности везане за унапређење 

корпоративног управљања и опише тренутно стање. 

ЈКП „Универзал“ је од малог предузећа са малим бројем запослених, слабом техником и са три 

насељена места у надлежности, прерастао након спајања комуналних предузећа на територији 

општине Алибунар у сложеније предузеће са  троструко већим бројем запослених и са 

надлежношћу над свим местима општине.  

Поред улоге водећег  вршиоца комуналне делатности, предузећу је  од 14 комуналних 

делатности дефинисаних Законом о комуналној делатности, Одлуком о промени оснивачког 

акта Скупштине општине Алибунар поверено 11 делатности и пољочуварска служба од чега 

предузеће практично обавља 10 комуналних делатности и пољочуварску службу. 

Свака комунална делатност појединачно има своја правила, законе, подзаконска акта и одлуке 

по којима функционише  што читав систем знатно усложава.  

Поред овог организационог проблема, појављује се у одређеној мери и главни узрок проблема 

корпоративног управљања: раздвојност имовине и управљања.   

Делом имовине предузеће располаже само на основу одлука о поверавању и управљању а део 

је власништво предузећа. Обзиром да Јавним предузећем управљају и представници оснивача, 

колико ће корпоративног управљања бити, зависи управо од њега.  

Да би овакав систем ефикасно функционисао, стварао доходак, нужно је да буде добро вођено  

са скупом правила по којим функционише унутрашња организација предузећа. Често ова 

законитост није добро препозната и усвојена од стране запослених радника а ни од њихових 

руководилаца тако да константно планирамо и спроводимо реорганизацију руководних 

структура на свим нивоима руковођења.  

Да би овај процес спровели на парвилан начин, планирамо током ове године имплементацију 

система менаџмента у складу са стандардом ИСО 9001. 

 

7. Политика цена комуналних услуга у периоду 2017 – 2027 година 

 

Одлуком Скупштине општине Алибунар о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа 

„Универзал“ ( Сл.општине Алибунар 2016/22 ) од 31. августа 2016. године, чланом 37. 

предвиђено је да ЈКП „Универзал“ послује по тржишним условима, ради стицања добити, у 

складу са законом, смањењем субвенција предузећу на 5 милиона у 2017.години и уз 

константан пад броја корисника, предузеће мора кориговати цене услуга у циљу постизања 

довољности цене да покрије пословне расходе. 

Имајући у виду пораст цена које директно или индиректно утичу на пораст трошкова предузећа 

код вршења услуга корисницима, а на основу калкулације цене коштања услуге, предузеће ће 

предложити Надзорном одбору повећање цене комуналних производа и услуга.   

У новом ценовнику биће примењено начело из Закона о комуналним делатностима наведено у 

члану 25. став 1 . тачка 5) о непостајању разлике између различитих категорија потрошача.  

 

8. Средства за зараде 

 

Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору („Службени гласник ПЦ" број 93/12), Законом о привременом уређивању 
основица за  обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корiсника 
јавних средстава („Службени гласник РС" број 116/14). 
 
9. Слободна и упражњена радна места 

 

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање  биће попуњавања у складу 
са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 
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гласник РС " бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник 
РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11. 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон 
и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС " бр. 113/13, 21/14, 
66/14, 118/14,22/15 и 59/15). 
Предузеће је у 2016.години и почетком 2017.године напустило два радника због пензионисања 

и три радника због отказа уговара о раду од стране послодавца, имамо запослену радницу која 

због болести не одлази на посао годину дана и радницу која  због рођења трећег детета 

користи  породиљско одсуство. Њихова места су упражњена до добијања преко потребене 

сагласности а постоји озбиљан проблем у секторима „Зеленило“ који тренутно нема 

руководиоца радне јединице, нити запослене раднике на кошењу као и „Погребне услуге“ због 

недостатка радника условљеним знатним проширењем посла. 

У радној јединици „Чистоћа“ има само 3 (три) запослена на пословима сакупљања и утовара 

смећа, који годишње утоваре скоро 6500 тона смећа, а нема запослених на пословима 

одржавања јавне хигијене. 

Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и 

додатно радно ангажовање јер  је недостатком оперативних радника који непосредно раде на 

терену а који су кључни за обављање делатности, угрожено и  функционисање предузећа. 

 
 
20. Основ, динамика и коришћење средстава из буџета општине Алибунар 

 

Средства из буџета општине Алибунар намењена управљању и снадбевању водом за пиће у 

износу од 5.000.000 динара користе се за покривање дела трошкова који учествују у цени воде 

за пиће и биће трошена по потреби током неколико првих месеци у 2017.години.  

Током дугорочног периода до 2027. године не очекујемо повећање овог износа.  

 

 

11.  Структура прихода и расхода 

 

 Табела бр.17  Пројекција прихода, расхода и улагања у периоду 2017 – 2027. године 

 

   ПЛАН ПРИХОДА 

План  

2017. 

План  

2019. 

План  

2022. 

План  

2027. 

индекс 

2021/17 

Ред. 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГЕ           

1 

Водовод и 

канализација   87000000 95700000 95700000 95700000 110 

  

  Вода домаћинства  и           

привреда 65000000 71500000 71500000 71500000 110 

  Канализација  14000000 15400000 15400000 15400000 110 

 

приход од замене и 

одржавања водомера 8000000 8800000 8800000 8800000 110 

        

2 Сектор „Чистоћа“ 19000000 20900000 20900000 20900000 110 

       

3 

Сектор одржав. 

јав.зелених површина  7000000 7700000 7700000 7700000 110 

  

Одржавaње јавних 

зелених површина и ост. 

зел.површ 7,000,000 7700000 7700000 7700000  110 

       

4  Пијаце  1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  110 

  Приход од пазара пијаце  1000000 1100000 1100000 1100000  110 

        

 5 

Приход од услуга на 

гробљу 14500000 15950000 15950000 15950000 110 

  Приход од сахрана  2500000 2750000 2750000 2750000 110 
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Приход од продаје 

погребне опреме и  

превоѕа 5000000 5500000 5500000 5500000 110 

  

Приход од одржавања 

гробља 7000000 7700000 7700000 7700000 110 

       

6 Сектор „ Грађевина“  5000000 5500000 5500000 5500000 110 

  Грађевинске услуге  5000000 5500000 5500000 5500000 110 

       

7 

Приходи од 

димњичарских услуга 1500000 1650000 1650000 1650000 110 

       

8 

Приходи од вршења 

услуга за одржавање 

јавних површина 7500000 8250000 8250000 8250000 110 

       

9 

Приходи од 

организовања 

пољочубарске службе 6000000 9000000 9000000 9000000 115 

       

10 Остали  приходи  7300000 8030000 8030000 8030000 110 

         

  У К У П Н О 155800000 173780000 173780000 173780000  112 

 

12. Расподела процењене добити 

 

Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити 

уплати у буџет општине по завршном рачуну за предходну годину. 

Висина и рок за уплату добити утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну 

годину. 

 

13. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ спортских активности, пропаганду и 

репрезентацију 

 

Уколико ЈКП „Универзал“ Алибунар буде у ситуацији (није планирано у Финансијском плану за 

2017. годину), да издвоји средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту 

сврху; док су средства за пропаганду – рекламу и репрезентацију планирана у Финансијском 

плану за 2017.годину. 

 

14.Службена путовања, спонзорства, репрезентације и рекламе 

 

Службена путовања су планирана и извршаваће се по Финансијском плану, а спонзорства, 

репрезентације и пропаганда ће се извршавати на основу финансијског плана и правилника о 

трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације. 

 

15. Трошкови Надзорног одбора и износ средстава који ће се уплатити у буџет РС 

 

Износ накнаде за Надзорни одбор је 300.000 динара по години  

Износ средстава за разлику код умањења плата по плану је 7.000.000 динара за 2017.годину, за 

период до 2027.године износ ће бити мењан у складу са законом. 

 
16. Набавка службених возила 

 

Редни 
број 

Основне карактеристике  
возила  

2019. 2022. 2027. Образложење 

1.  Теретно „мини ван“или 
пик-ап 

 7 ком 2 ком 4 ком Потпуно дотрајала 
постојећа возила  
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2.  Погребно ауто  2 1 1 Замена старих возила  

 

17. План инвестиционих улагања и извори финансирања 

 

ЈКП „Универзал“ није у могућности за нова капитална улагања у средњорочном периоду, без 

сарадње са јединицом локалне самоуправе. Наша намера је да инвестирамо средства у обнову 

дотрајалих камиона смећара и у куповину плаца за прављење паркинг простора за грађевинску 

мехнаизацију која је тренутно паркирана на више локација: паркинг ЈТАП Алибунар, плац ЈКП 

„Универзал“ у Алибунару и Банатском Карловцу. Због непознаница у погледу цена комуналних 

услуга ,финасирања предузећа у новонасталим околностима, улагаћемо у некретнине и возила 

само ако нам могућности дозволе.    

 

ЈКП ''Универзал'' 

Директор 

Дипл.инж. Власто Марић, с.р. 

 

 

 

139. 

 

Дом здравља ''АЛИБУНАР'' 

Број: 02-14/8/2 

Алибунар, 24.04.2017. 

 

Управни одбор Дома здравља ''Алибунар'' на својој четвртој седници одржаној дана 24.04.17. 

године донео је следећу 

 

О Д Л У К У 

 

53. Једногласно је донета одлука да се усваја Финансијски план – предлог за 

ребаланс за 2017. годину у буџету Општине Алибунар, дел.број 02-527 од 

24.04.2017.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Маринел Негру, с.р. 

 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ДОМ ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' 

А Л И Б У Н А Р 

Број: 02-527 

Алибунар, 24.04.2017. год. 

 

Назив буџетског корисника: Дом здравља ''Алибунар'' Алибунар 

Назив функције коју обавља буџетски корисник: здравство 

Број запослених радника: 133 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017. – ПРЕДЛОГ ребаланс 

 

Шифра 

корис-

ника 

Конто Опис 
Средства из 

буџета 

Издаци из 

осталих 

извора 

Укупно 
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1 3 4 5 6 7 

   12.000.000,00 0,00 12000.000,00 

 410000 Расходи за запослене 7.013.812,00 0,00 7.013.812,00 

 411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
5.696.504,00 0,00 5.696.504,00 

 412000 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1.197.308,00 0,00 1.197.308,00 

 413000 
Накнаде у натури давања 

запосленима 
  0,00 

 414000 Социјална давања запосленима   0,00 

 415000 Накнада трошкова за запослене 120.000,00 0,00 120.000,00 

 416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
  0,00 

 420000 Коришћење роба и услуга 986.188,00 0,00 986.188,00 

 421000 Стални трошкови   0,00 

 422000 Трошкови путовања 0,00  0,00 

 423000 Услуге по уговору   0,00 

 424000 Специјализоване услуге   0,00 

 425000 Текуће поправке и одржавање 986.188,00  986.188,00 

 426000 Материјал 0,00  0,00 

 480000 Остали расходи 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

 482000 Порези, обавезне таксе и казне   0,00 

 483000 
Новчане казне и понали по решењу 

судова 
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

 510000 Основна средства 0,00 0,00 0,00 

 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00  0,00 

 512000 Машине и опрема 0,00  0,00 

 515000 Нематеријална имовина 0,00  0,00 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017. – ПОСЕБАН ДЕО 

 

Шифра 

корис-

ника 

Конто Опис 
Средства из 

буџета 

Издаци из 

осталих 

извора 

Укупно 

1 3 4 5 6 7 

   12.000.000,00 0,00 12000.000,00 

 410000 Расходи за запослене 7.013.812,00 0,00 7.013.812,00 

 411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
5.696.504,00 0,00 5.696.504,00 

 411100 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
5.696.504,00 0,00 5.696.504,00 

 411111 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
5.696.504,00 0,00 5.696.504,00 

 412000 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1.197.308,00 0,00 1.197.308,00 

 412100 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 
797.096,00 0,00 797.096,00 

 412111 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 
797.096,00 0,00 797.096,00 

 412200 
Допринос за здравствено 

осигурање 
352.119,00 0,00 352.119,00 

 412211 
Допринос за здравствено 

осигурање 
352.119,00 0,00 352.119,00 

 412300 Допринос за незапосленост 48.093,00 0,00 48.093,00 

 412311 Допринос за незапосленост 48.093,00 0,00 48.093,00 

 413000 Накнаде у натури   0,00 0,00 
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 413100 Накнаде у натури  0,00 0,00 0,00 

 414000 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 

 414100 
Исплата накнада за време одсуство-

вања с посла на терет фондова 
  0,00 

 414111 Породиљско боловање   0,00 

 414121 Боловање преко 30 дана   0,00 

 414131 Инвалидност рада другог степена   0,00 

 414300 Отпремнине и помоћи 0,00 0,00 0,00 

 414311 
Отпремнине приликом одласка у 

пензију 
  0,00 

 414312 
Отпремнине у случају отпуштања 

са посла 
  0,00 

 414314 
Отпремнине у случају смрти запо-

сленог или члана уже породице 
  0,00 

 414400 
Помоћ у медицинском лечењу за-

посленог или члана уже породице 
0,00 0,00 0,00 

 414411 
Помоћ у медицинском лечењу за-

посленог или члана уже породице 
  0,00 

 415000 Накнада трошкова за запослене 120.000,00 0,00 120.000,00 

 415100 Накнада трошкова за запослене 120.000,00 0,00 120.000,00 

 415112 
Накнада трошкова за превоз н 

посао и са посла 
120.000,00 0,00 120.000,00 

 416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
0,00 0,00 0,00 

 416100 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
0,00 0,00 0,00 

 416112 Награде за посебне резултате рада   0,00 

 416121 Бонуси за државне празнике   0,00 

 416132 Накнаде члановима комисија   0,00 

 420000 Коришћење роба и услуга 986.188,00 0,00 986.188,00 

 421000 Стални трошкови 0,00 0,00 0,00 

 421100 
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
0,00 0,00 0,00 

 421111 Трошкови платног промета   0,00 

 421121 Трошкови банкарских услуга   0,00 

 421200 Енергетске услуге 0,00 0,00 0,00 

 421211 Услуге за електричну енергију   0,00 

 421222 Трошкови грејања – угаљ   0,00 

 421223 Трошкови грејања – дрво   0,00 

 421224 Трошкови грејања – лож уље   0,00 

 421225 
Трошкови грејања – централно 

грејање 
  0,00 

 421300 Комуналне услуге 0,00 0,00 0,00 

 421311 Услуге водовода и канализације   0,00 

 421321 Дератизација   0,00 

 421322 Димњичарске услуге   0,00 

 421323 Услуге заштите имовине   0,00 

 421324 Одвоз отпада   0,00 

 421325 Услуге чишћења   0,00 

 421400 Услуге комуникације 0,00 0,00 0,00 

 421411 Телефон, телекс и телефакс   0,00 

 421412 Интернет и слично   0,00 

 421414 Услуге мобилног телефона   0,00 

 421421 Поштанске услуге   0,00 

 421422 Услуге доставе   0,00 

 421500 Трошкови осигурања 0,00 0,00 0,00 

 421511 Осигурање зграда   0,00 
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 421512 Осигурање возила   0,00 

 421521 
Осигурање запослених у случају 

несреће на раду 
  0,00 

 421600 Закуп имовине и опреме 0,00 0,00 0,00 

 421611 Закуп стамбеног простора   0,00 

 421612 Закуп нестамбеног простора   0,00 

 421619 Закуп осталог простора   0,00 

 422000 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 

 422100 
Трошкови службених путовања у 

земљи 
0,00 0,00 0,00 

 422111 
Трошкови дневница (исхране) на 

службеном путу 
  0,00 

 422121 
Трошкови превоза на службеном 

путу 
  0,00 

 422131 
Трошкови смештаја на службеном 

путу 
  0,00 

 422191 Превоз у јавном саобраћају   0,00 

 422192 Такси превоз   0,00 

 422194 
Накнада за употребу сопственог 

возила 
  0,00 

 422200 
Трошкови службених путовања у 

иностранству 
  0,00 

 422211 
Трошкови дневница за службени 

пут у иностранство 
  0,00 

 422300 
Трошкови путовања у оквиру 

редовног рада 
0,00 0,00 0,00 

 422391 Превоз средствима јавног превоза    

 423000 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00 

 423100 Административне услуге 0,00 0,00 0,00 

 423111 Услуге превођења   0,00 

 423191 Остале административне услуге   0,00 

 423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00 

 423211 Услуге за израду софтвера   0,00 

 423221 Услуге за одржавање рачунара   0,00 

 423300 
Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
0,00 0,00 0,00 

 423321 Котизације за семинаре   0,00 

 423322 Котизације за стручна саветовања   0,00 

 423323 
Котизације за учестовање на 

сајмовима 
  0,00 

 423392 Издаци за стручне испите   0,00 

 423400 Услуге информисања 0,00 0,00 0,00 

 423411 Услуге штампања билтена   0,00 

 423412 Услуге штампања часописа   0,00 

 423413 Услуге штампања публикација   0,00 

 423431 Услуге рекламе и пропаганде   0,00 

 423432 Објављивање тендера и огласа   0,00 

 423441 
Медијске услуге радија и 

телевизије 
  0,00 

 423500 Стручне услуге 0,00 0,00 0,00 

 423531 Услуге вештачења   0,00 

 423541 Услуге финансијских саветника   0,00 

 423591 
Накнада члановима управних и 

надзорних одбора 
  0,00 

 423599 Остале стручне услуге   0,00 

 423600 
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 
0,00 0,00 0,00 
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 423621 Угоститељске услуге   0,00 

 423700 Репрезентација 0,00 0,00 0,00 

 423711 Репрезентација   0,00 

 423712 Поклони   0,00 

 423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 0,00 

 423911 Остале опште услуге   0,00 

 424000 Специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 

 424300 Медицинске услуге 0,00 0,00 0,00 

 424311 Здравствена заштита по уговору   0,00 

 424600 

Услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске 

услуге 

0,00 0,00 0,00 

 424611 Услуге очувања животне средине   0,00 

 424631 Геодетске услуге   0,00 

 424900 Остале специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 

 424911 Остале специјализоване услуге   0,00 

 425000 Текуће поправке и одржавање 986.188,00  986.188,00 

 425100 
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 
404.000,00  404.000,00 

 425111 Зидарски радови   0,00 

 425112 Столарски радови   0,00 

 425113 Молерски радови   0,00 

 425114 Радови на крову   0,00 

 425116 Радови на централном грејању 0,00  0,00 

 425117 Електричне инсталације 404.000,00  404.000,00 

 425191 
Текуће поправке и одржавање 

осталих објеката 
  0,00 

 425200 
Текуће поправке и одржавање 

опреме 
582.188,00 0,00 582.118,00 

 425211 Механичке поправке 582.188,00 0,00 582.118,00 

 425212 
Поправке електричне и 

електронске опреме 
0,00  0,00 

 425213 Лимарски радови на возилима   0,00 

 425221 Намештај   0,00 

 425222 Рачунарска опрема   0,00 

 425223 Опрема за комуникацију   0,00 

 425225 
Електронска и фотографска 

опрема 
  0,00 

 425226 Биротехничка опрема 0,00  0,00 

 425229 
Остале поправке и одржавање 

административне опреме 
0,00  0,00 

 425250 
Поправке медицинске и 

лабораторијске опреме 
0,00  0,00 

 426000 Материјал 0,00 0,00 0,00 

 426100 Административни материјал 0,00 0,00 0,00 

 426111 Канцеларијски материјал   0,00 

 426121 Расходи за радну униформу   0,00 

 426123 Униформе 0,00  0,00 

 426124 Заштитна одела   0,00 

 426131 Цвеће и декорација   0,00 

 426400 Материјал за саобраћај 0,00 0,00 0,00 

 426411 Бензин   0,00 

 426412 Дизел гориво   0,00 

 426413 Мазива   0,00 

 426491 
Остали материјал за превозна 

средства 
  0,00 

 246800 Материјал за одржавање 0,00 0,00 0,00 
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хигијене и угоститељство 

 426811 Хемијска средства за чишћење    

 426812 Инвентар за одржавање хигијене    

 426821 Храна и пиће    

 426900 Материјали за посебне намене 0,00 0,00 0,00 

 426910 
Материјали за посебне намене – 

отпадни материјал 
   

 480000 Остали расходи 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

 482000 Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0,00 0,00 

 482100 Обавезне таксе   0,00 

 482111 Стални порез на имовину   0,00 

 482121 Порез на робу   0,00 

 482122 Порез на услуге   0,00 

 482131 Регистрација возила   0,00 

 482191 Остали порези   0,00 

 482200 Обавезне таксе 0,00 0,00 0,00 

 482211 Републичке таксе   0,00 

 482241 Општинске таксе   0,00 

 482251 Судске таксе   0,00 

 483000 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

 483100 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

 483111 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
4.000.000,00  4.000.000,00 

 510000 Основна средства 0,00 0,00 0,00 

 511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 

 511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 0,00 

 511431 Пројекат-Енергетске ефикасности   0,00 

 512000 Машине и опрема 0,00 0,00 0,00 

 512100 Опрема за саобраћај 0,00 0,00 0,00 

 512111 Аутомобили   0,00 

 512200 Административна опрема 0,00 0,00 0,00 

 512211 Намештај 0,00  0,00 

 512212 Уградна опрема   0,00 

 512221 Рачунарска опрема 0,00  0,00 

 512222 Штампачи   0,00 

 512231 Телефонска централа   0,00 

 512232 Телефони   0,00 

 512233 Мобилни телефони   0,00 

 512241 Електронска опрема   0,00 

 512511 Медицинска опрема   0,00 

 515000 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 

 515100 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 

 515111 Компјутерски софтвер   0,00 

 515192 Лиценце   0,00 

 

Напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања 

пажљиво проверити збир! 

 

У Алибунару 

  24.4.2017. 

    (датум) 
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бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

107. Одлука о давању сагласности на успостављање права службености 1 
108. Одлука о давању сагласнсоти на успостављање права службености 2 
109. Одлука о евиденцији дивљих депонија на територији општине Алибунар 4 
110. Одлука о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној 

имовини у својини општине Алибунар 
7 

111. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Алибунар (Зорана 
Братић) 

8 

112. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске 
школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар 

9 

113. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Милош 
Црњански'' Иланџа 

10 

114. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар 

11 

115. Решење о разрешењу и именовању заменика председника Комисије за израду 
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Алибунар 

11 

116. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за 
давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

12 

117. Решење о престанку функције члана Савета за образовање, културу и омладину 12 
118. Решење о именовању члана Савета за образовање, културу и омладину 13 
119. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за равноправност полова у 

општини Алибунар 
13 

120. Решење о разрешењу и именовању уредника Уређивачког колегијума Билтена општине 
Алибунар 

14 

121. Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Службеног листа 
општине Алибунар 

14 

122. Решење о укидању Комисије за решавање проблема избеглица и интерно расељених 
лица на територији општине Алибунар 

15 

123. Решење о укидању Комисије за утврђивање хитних стамбених потреба угрожених 
грађана општине Алибунар 

15 

124. Решење о укидању Комисије за јавне набавке мале вредности 16 
125. Решење о укидању Комисије за демографију општине Алибунар 16 
126. Решење о престанку функције Савета за израду Стратегије развоја општине Алибунар 

за период 2014-2020. године 
17 

127. Решење о укидању Комисије за попис општинске имовине у јавним комуналним 
предузећима чији је оснивач општина Алибунар 

17 

128. Решење о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука 17 
129. Решење о образовању Радног тела за сарадњу са предузећима и установама чији је 

оснивач општина Алибунар 
18 

130. Решење о образовању Радног тела за сарадњу са организацијама у области културе и 
туризма на територији општине Алибунар 

19 

131. Решење о давању сагласности на Одлуку о приступању склапања уговора о 
репрограму дуга према ЈП ''Воде Војводине'' Нови Сад на део који се односи на отпадне 
воде Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар 

20 
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