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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
4.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС"бр. 72/09 и
81/09 –исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14), чланова
15. и 40. Статута општине Алибунар ("Службени лист општине Алибунар" бр. 12/2008,
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар
(''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 13/2016 и 18/2016), а по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, бр. 06-5/2017-04 од 20. јануара 2017.
године, Скупштина општине Алибунар на 11. седници одржаној дана 30. јануара 2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗЛЕТИШТЕ ''ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за Излетиште ''Девојачки бунар'' (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Подручје Плана детаљен регулације се налази у катастарској општини Банатски
Карловац, а највећим делом и у границама СРП ''Делиблатска пешчара'', који је одређен
Просторним планом подручја посебне намене спедијалног резервата природе ''Делиблатска
Пешчара'' (''Сл.лист АПВ'', бр. 8/2006) и Просторним планом Општине Алибунар (''Сл.лист
општине Алибунар'', бр. 12/2012).
Подручје Плана детаљне регулације обухвата зону кућа за одмор у оквиру граница СРП
''Делиблатска пешчара'', зону туристичког локалитета примарног значаја ''Девојачки бунар'',
као и мали део зоне кућа за одмор изван граница СРП ''Делиблатска пешчара''.
Опис прелиминарне границе обухвата Плана детаљне регулације је следећи:
Граница обухвата плана почиње од тачке 1, која се налази на међној линији између
парцела 6490 и 6653, к.о. Банатски Карловац, на одстојању од 64 метара од тромеђе парцела
6652, 6653 и 6490 к.о. Банатски Карловац. Граница затим наставља у правцу северозапада и
иде уз међну линују између парцела 6490 и 6653 к.о. Банатски Карловац до тачке 2, која се
налази на растојању од 523 метара од тачке 1. Граница наставља у правцу југозапада, сече
парцеле 6656 и 6649 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 3, која се налази на тромеђи
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парцела број 6649, 6510/4 и 6511/1 к.о. Банатски Карловац. Од тачке 3, граница наставља у
правцу југозапада, југоисточном границом парцеле 6510/4 к.о. Банатски Карловац до тачке 4,
која се налази на тромеђи парцела 6510/4, 6511/1 и 6510/3 к.о. Банатски Карловац. Граница
скреће у правцу северозапада и границом парцеле 6510/4 к.о. Банатски Карловац долази до
тачке 5, која се налази на тромеђи парцела 6510/4, 6510/3 и 6509 к.о. Банатски Карловац.
Граница наставља у правцу северозапда, сече парцеле 6509, 6505/2, 6505/1, 6505/10 и 6504/6
к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 6, која се налази на међној линији између парцела
6504/6 и 6504/11 к.о. Банатски Карловац, која је уједно и тачка 7. Граница наставља границом
парцеле 6504/5 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 8, која се налази на тромеђи
парцела 6504/5, 6503/18 и 6649 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља истим парвцем и у
пресеку са југозападном границом парцеле 6490 к.о. Банатски Карловац чини тачку 9. Граница
настаља у правцу северозапада, границом парцеле 6490 к.о. Банатски Карловац до тромеђе
парцела 6490, 5834 и 6489 к.о. Банатски Карловац, која чини тачку 10. Граница наставља
преко парцеле 5834 к.о. Банатски Карловац до тачке 11, која се налази на тромеђи парцела
5834, 5835 и 5836 к.о. Банатски Карловац. Граница даље наставља у правцу североистока
северном границом парцеле 5834 к.о. Банатски Карловац, затим границом парцеле 6708, а
затим и границом парцеле 6730 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 12, која се налази
на тромеђи парцела 6730, 6728 и 6727 к.о. Банатски Карловац. Граница се ломи и пресеца
парцеле 6730 и 6731 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 13, која се налази на тромеђи
парцела 6731, 6735 и 6734 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља у правцу југоистока
границом парцеле 6734, затим границом парцеле 6756 к.о. Банатски Карловац до тачке 14,
која се налази на удаљености од 386 метара од међне линије парцела 6734 и 6756 к.о.
Банатски Карловац. Граница наставља у правцу југа и сече парцелу 6757 и долази до међне
линије парцела 6757 и 6758 к.о. Банатски Карловац, до тачке 15, која се налази на
удаљености од 126 метара од тачке 14. Граница наставља границом парцела 6757 и 6758 к.о.
Банатски Карловац, у правцу југозапада и долази до тачке 16 која се налази на удаљености
од 22,5 метара од тачке 15. Граница наставља на југ и долази до тачке 17 која се налази на
међној линији између парцела 6757 и 6759, на удаљености од 239 метара од најсеверније
тачке границе између парцела 6757 и 6759 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља
југоисотчно, међном линијом између парцела 6757 и 6759 к.о. Банатски Карловац и долази до
тачке 18, која се налази на удаљености од 115 метара од тачке 17. Граница наставља
југоисточно, сече парцелу 6759 к.о. банатски Карловац и долази до тачке 19 која се налази на
међној линији између парцела 6757 и 6759 к.о. Банатски Карловац, на удаљености од 76
метара од тачке 18. Граница наставља у правцу југоистока, границом парцеле 6759 к.о.
Банатски Карловац и долази до тачке 20, која се налази на граници парцеле 6759 к.о.
Банатски Карловац, на удаљености од 66 метара од тачке 19. Граница наставља у правцу
југозапада, прелази преко парцела 6757, 6676, 6677, 6678, 6679 и 6680 к.о. Банатски Карловац
и долзаи до тачке 21, која се налази на граници парцеле 6681 к.о. Банатски Карловац, на
растојању од 286 метара од тачке 20. Граница наставља границом парцеле 6681 к.о. Банатски
Карловац до тачке 22 која се налази на тромеђи парцела 6680, 6681 и 6682/1 к.о. Банатски
Карлова. Граница наставља у правцу југа и југоистока међном линијом између парцела 6681 и
6682/1 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 23 која се налази на растојању од 253 метра
од тачке 22. Граница затим наставља у правцу југозапада, сече парцеле 6682/1, 6490 и 6662
к.о. Банатски Карловац и долази до почетне тачке 1.
Површина оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације износи 101,7601 hа.
Коначна граница обухвата Плана детаљне регулације биће дефинисана Нацртом плана.
У прилогу се налази графички приказ прелиминарне границе обухвата Плана детаљне
регулације.
Члан 3.
Законски основ за израду Плана детаљне регулације је члан 27. Закона о планирању и
изградњи, а плански основ за израду Плана детаљне регулације су Просторни план подручја
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посебне намене спедијалног резервата природе ''Делиблатска Пешчара'' (''Сл.лист АПВ'', бр.
8/2006) и Просторни план Општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2012).
Просторним планом подручја посебне намене спедијалног резервата природе
''Делиблатска Пешчара'' (''Сл.лист АПВ'', бр. 8/2006), у текстуалном делу плана, под 8.3. –
Мере и инструменти за реализацију плана, предвиђена је даља разрада овог плана израдом
урбанистичког плана одговарајуће регулационе разраде за туристички локалитет примарног
значаја ''Девојачки бунар'', као и урбанистичког плана одговарајуће регулационе разраде зоне
кућа за одмор у границама СРП ''Делиблатска Пешчара''. Обухват Плана детаљне регулације
обухвата обе поменуте зоне које су вишим планом предвиђене за даљу урбанистичку
разраду. План детаљне регулације мора да поштује све одговарајуће смернице и услове који
су дефинисани вишим плановима.
План детаљне регулације треба да преузме и разради решења из Стратегије развоја
општине Алибунар 2014-2020 (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 35/2013).
За израду Плана детаљне регулације треба корстити катастарске подлоге – детаљни
листови 25 и 29 к.о. Банатски Карловац, ортофото снимке, сателитски снимак и остале
званичне и одговарајуће подлоге и снимкове. Поред званичних и наведених подлога, за
делове обухвата Плана детаљне регулације на којима се укаже потреба, потребно јје
спровести додатно геодетско снимање.
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштиту протора треба засновати на принципима
унапређења начина коришћења подручја обухвата Плана детаљне регулације у складу са
планираном наменом и саобраћајним положајем, уз очување и унапређење животне средине,
уз поштовање стандарда безбедности и економске исплативости.
Члан 5.
Израдом Плана детаљне регулације ће бити у потпуности дефинисано постојеће стање
на предметном подручју, стање парцела и изграђених објеката, како приватних, тако и јавних,
укључујући објекте јавне инфраструктуре.
Израдом Плана детаљне регулације ће бити сагледане могућности даљег просторног
развоја на предметном подручју, у односу на дефинисане основне намене предметног
подручја, затим развој инфраструктуре и осталих јавних садржаја, а свес а акцентом на развој
основних намена овог подручја. Основна намена подручја су туристички садржаји и куће за
одмор. Туристички садржаји обухватају смештајне капацитете, занатске и услужне
делатности, винске подруме и слично. Намена кућа за одмор обухвата објекте за повремено
становање и викенд боравак, а могући су и садржаји сеоског туризма, услужне и занатске
делатности у функцији туризма, вински подруми, хоби вртови, зеленило и слично.
Члан 6.
У обухвату Плана детаљне регулације, а у складу са решењима из планских докумената
више хијерархије и утврђеним основним наменама, потребно је планирати одговарајуће
целине.
Основна концепција планирања је несметано коришћење и уређење свих целина, а у
сврху развоја истих, као и постојеће и планиране јавне инфраструктуре.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 2 године од дана доношења ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације ће се обезбедити из средстава буџета
РС, буџета АПВ, буџета Општине Алибунар, или из других средстава у складу са законом.
Члан 9.
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У току израде Плана детаљне регулације је потребно спровести процедуру раног јавног
увида у Материјал за израду Нацрта плана, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Материјал за израду Нацрта плана ће бити изложен раном јавном увиду у службеним
просторијама Општине Алибунар, а оглас о излагању Материјала за израду нацрта Плана ће
бити објављен на огласној табли Општине Алибунар, интернет страници Општине Алибунар,
дневном листу ''Данас'' и недељном листу ''Вршачка кула''.
Нацрт Плана детаљне регулације се излаже процедури јавног увида, у складу са
Законом о планирању и изградњи. Нацрт плана ће бити изложен јавном увиду у службеним
просторијама Општине Алибунар, а оглас о излагању Нацрта плана ће бити објављен на
огласној табли Општине Алибунар, интернет страници Општине Алибунар, дневном листу
''Данас'' и недељном листу ''Вршачка кула''.
Члан 10.
За План детаљне регулације се неће радити извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину, на основу Решења број 501-3/17-05 од 19.01.2017. године, донетог од
стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, гграђевинарство, урбанизам и
имовинско-правне послове.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Број: 350-1/2017-04/2017-04
Алибунар, 30. јануар 2017. Године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

5.
На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), члана 15. Закона о професионалној
рехабилитацији и запшљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ 36/2009 и
32/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине
Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Националног акционог плана
запошљавања за 2017. годину, Скупштина општине Албиунар, на предлог Савета за
запошљавање општине Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Усваја се Локални акциони план запољопавања у општини Алибунар за 2017.
годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
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Број: 112-1/17-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
2017. ГОДИНА
1. УВОД
Локални акциони план запошљавања општине Алибунар за 2017. годину (у даљем
тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања
у 2017. години.
Планом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују
програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило
одрживо повећање запослености.
На основу постојећих чињеница и анализа о приоритетима у области запошљавања,
као и одговарајућих иницијатива и пројеката, обезбеђује се услов за приступ средствима
Фондова Европске уније и приступ средствима за суфинансирање мера локалне политике
запошљавања од стране надлежног Министарства (у даљем тексту: Министарство) и
Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Секретаријат).
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а 2017 представља Закон о запошљавању и
осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 38/2015)
и Национални акциони план запошљавања за 2017. годину, којима је дефинисано спровођење
активне политике запошљавања у 2017. години. Поред тога, приликом израде овог документа
узети су у обзир и захтеви дефинисани Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 32/2013).
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености је утврђено да
надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање усвојити Локални акциони план.
Ставом 3. члана 41. наведеног Закона, утврђено је да Локални акциони план
запошљавања мора бити у сагласности са Националним и Покрајинским акционим планом
запошљавања.
Успешно остваривање Локалног акционог плана и предвиђених приоритета и мера
подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог
разлога, поред Општинске управе општине Алибунар и Локалног савета за запошљавање, у
припреми и изради ЛАПЗ општине Алибунар учествовала је Национална служба за
запошљавање – Филијала Панчево и Национална служба за запошљавање – Испостава
Алибунар (у даљем тексту: Национална служба за запошљавање).
У дефинисању и изради ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, релевантне
институције и актери, како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање и
приликом реализације планираних програма и мера створили резултати са додатном
вредношћу.
2. ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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Општина Алибунар има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за
пословање као што су добар географски положај, високо квалификована радна снага,
пољопривредни и туристички потенцијал.
Целокупну општинску територију окружују веће градске агломерације Панчево, Вршац
и Зрењанин, са којима је саобраћајно повезана и чији се гравитирајући утицаји осећају на
датом простору.
Са макро регионалног аспекта делимична валоризација географског положаја
Алибунара постигнута је активирањем граничног прелаза између Србије и Румуније на линији
Алибунар – Пландиште – Вршац - Ватин, што је утицало на валоризацију прометногеографског правца Панчево - Вршац преко Банатског Карловца.
Геоморфолошке, геолошке, климатске, педолошке, хидролошке и хидрографске
карактеристике, као и распрострањеност минералних сировина, ловних и риболовних
површина, указују на основне потенцијале и ограничења териотрије Алибунара, у оквиру
природних услова и ресурса. Основни потенцијали су следећи: велика заступљеност плодног
пољопривредног земљишта, разграната каналска мрежа, богатство енергетским сировинама,
заштићена природна добра, велика ловна површина са разноврсном ловном дивљачи,
посебно у ловишту Делиблатска пешчара, итд. С друге стране, основна ограничења
земљишта између осталог су: висок ниво подземних вода и изразита ветровитост (кошавско
подручје).
Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица
локалне самоурпаве за 2014. годину (''Сл.гласник РС'', бр. 104/2014), Општина Алибунар
спада у недовољно развијени регион у којима је вредност бруто-домаћег производа испод
вредности републичког просека а спада у III групу степена развијености у распону од 60% до
80% републичког просека.
Као основа за анализу досадашњег привредног развоја општине Алибунар коришћени
су подаци Републичког завода за статистику, подаци Одељења за привреду, јавне службе и
развој општине Алибунар, као и резултати извршене анкете мањег броја субјеката планирања
(појединачна предузећа и др.).
Пољопривреда је основна привредна грана и носилац развоја општине Алибунар,
оријентисана је на производњу сировине за прехрамбену индустрију, која и поред тога није
развијена. Индустрија је област која би у планском периоду требала да постане генератор
развоја Општине.
Најважнији елементи Националне стратегије развоја малих и средњих предузећа и
предузетништва, а који су релевантни за општину Алибунар, односе се на развој сектора који
су способни да подстакну развој и повећају запосленост, те представљају потенцијал развоја
Општине, а то су прерада пољопривредних производа, динамичнији развој туризма, трговине
и угоститељства.
Развој мале привреде подразумева поред развоја приватног предузетништва и
самосталних радњи и читав низ делатности које се могу организовати у оквиру постојећих
привредних капацитета и у сеоским домаћинствима.
Општина Алибунар има солидан туристички потенцијал. Налази у централном делу
јужнобанатске равнице, између плодних њива и алибунарске и иланџанске мочваре. Кроз
општину пролази међинародни пут Е-70 Београд – Вршац – Темишвар, газдује туристички
најатрактивнијим северо-западним делом Делиблатске пешчаре, има много извора
геотермалних вода која стварају потенцијал за развој здравственог туризма. У случају да се
правилно и једновремено комбинују потенцијали, планови развоја, средства као и активности
носилаца послова у области туризма се може очекивати да туризам постане значајна
привредна активност Општине.
На општинском нивоу постоји позитиван тренд броја новооснованих предузетничких
радњи. Тренду броја новооснованих привредних субјеката доприноси и политика Националне
службе за запошљавање која својим програмима доприноси стварању услова и даје подстицај
новим предузетницима, како у погледу едукације тако и давањем подстицајних новчаних
средстава. Све је већи приступ државним инвестиционим фондовима и коришћењу њихових
кредитних линија.
Према републичким статистичким подацима за запослене по општинама и регионима у
РС из 2015.године, а везано је за податке у 2014.години, у општини Алибунар је било
запослено 2.326 лица, од тога су 45,1% жена.
Запослени у правним лицима (привредно друштво, предузећа, установе, задруге и друге
организације) је 1.673 лица а у приватним предузетницима (лица која самостално обављају
делатност) и запослени код њих је 689 лица, што је 42% од укупно запослених.
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Према делатностима, највише је запослено у преађивачкој индустрији (311) и пољопривреди,
шумарству и рибарству (229), затим у трговини на велико и мало и поправка моторних возила
(122), саобраћају и складиштење (84) и снабдевање водом и управљање отпадним водама
(69), а врло мало у снабдевању ел. енергијом, гасом и паром (15) грађевинарству (11) и
услугама смештаја и исхране (1).
Према секторима је то следећи однос: предњачи образовање (369), здравствена и
социјална заштита (262) и државна управа и обавезно социјално осигурање (75), затим у
стручним, научним, иновационим и техничким делатностима (37), а врло мало у уметности,
забави и рекреацији (19), финансијске делатности и делатности осигурања (14), информисању
и комуникацији (10), административним и помоћним услужним делатностима (29, а остале
услужне делатности (4).
Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом по подацима периода јануардецембар, је: 2010.година – 23.007,00 динара, 2011.година – 25.662,00 динара, 2012.година –
29.051,00 динара, 2013.година – 30.346,00 динара, 2014.године – 30.923,00 динара и
2015.године – 29.607,00 динара.
На основу наведених података, уочава се пад износа зараде у односу на претходне две
године.
3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Према подацима пописа становништва из 2011. године општина Алибунар има укупно
20.151 становника. Општина Алибунар бележи негативан тренд односно пад броја становника
(према попису из 2002. године, општина је имала 22.954 становника).
Општина Алибунар по својим карактеристикама спада у групу неразвијених, ретко
насељених, разуђених и национално хетерогених општина. Према критеријумима ОЕСР,
Алибунар спада у општине које имају густину насељености испод 150 становника по км², тј. у
руралне општине.
Основне демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника,
веома изражен негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних
карактеристика популације, неповољна образовна и квалификациона структура
становништва.
Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну
старосну структуру становништва. Највећи проценат опадања становника је у старосној групи
до девет година. Најважнији фактор таквог стања јесте изузетно негативна стопа природног
прираштаја услед веома ниске стопе наталитета. На прилично велику вредност опадања у
старосној групи од 20 до 60 година старости, поред негативне стопе прираштаја, утиче и
исељавање омладине и радно способног становништва, као последица лоше економске
ситуације.
По попису из 2011. године, када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу
Јужнобанатске области, 51,88% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док
делимично познавање рада на рачунару има 15,82% становништва. 92,29% чине лица која су
се изјаснила да су компијутерски писмена. Када су питању компијутерски неписмена лица
54,01% чине жене, док су 45,99% мушкарци.
Према Републичким статистичким подациману општини Алибунар за 2015.годину,
регистрована запосленост је укупно 3.280, од тога запослени у правним лицима (привредна
друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) је 1.856; приватних предузетника
и запослених код њих је 692; регистрованих индивидуалних пољопривредника је 732.
Према истом извору података, број запослених на 1.000 становника укупно је 171, од
тога запослени у правним лицима је 97.
Национална служба за запошљавање је сервис који пружа квалитетне услуге
незапосленим лицима и послодавцима у овој општини. Она је уједно и носилац нових
активности и мера – организовања додатних обука и тренинга у области рада са клијентима.
Од Националне службе за запошљавање добијени су следећи статистички подаци
незапослених лица, битни за анализу и планирање мера политике запошљавања у Локалној
самоуправи са стањем на дан 30.112016. године.
Суфицитарна занимања у трећем степену стручне спреме су кувари, продавци,
аутомеханичари, бравари, у четвртом степену стручне спреме су пољопривредни, машински,
економски и хемијски техничари. У шестом степену стручне спреме то су струковни
економисти, а у седмом дипломирани економисти.
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Радници обућарске струке могли би се разврстати у категорију дефицитарних занимања
с обзиром на фабрику која постоји на локалном тржишту.
Током 2016.године у Алибунару је у програм стручне праксе по ЛАПЗ-у укључено 10
лица, у јавне радове по ЛАПЗ-у 15 лица.
Подаци о укључености лица у репуличке и покрајинске програме ниси били у могућности
да се системски излистају.
У односу на 2015.годину, у 2016.години се се укупан број незапослених лица смањио за
235, од тога жена за 109.
Из доле приложеног табеларног прегледа, по степену стручне спреме, и даље је
евидентирано да је највише незапослених лица I степена стручне спреме која чак чине
половину од укупно незапослених лица, затим IV и III степена, а најмање VII-2 и V степена.
Незапослена лица која први пут траже запослење у односу на укупан број чине око 45 %
а њих углавном чине незапослена лица са I степеном стручне спреме а значајан је и број лица
са IV степеном. Нема евидентираних незапослених лица VII-2 степена која први пут траже
запослење а најмањи број је незапослених лица V и VI-1 степена. Особа са инвалидитетом је
највише незапослено са I, IV и III степеном стручне спреме.
Незапослена лица по полу и степену стручне спреме
Незапослена лица
Претходно радно искуство
Први пут траже запослење
Укупно
Жене
Укупно
Жене
УКУПНО

Степен
стручне
спреме

2.667
1.273
84
507
618
4
39
48
93
1

I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII

1.289
605
39
181
348
2
22
30
61
1

1.161
659
17
168
237
2
3
29
46
0

632
365
12
69
135
2
2
17
30
0

Особе са
инвалидитетом
Укупно
Жене
17
6
1
4
5
0
0
0
1
0

4
1
0
0
3
0
0
0
0
0

Из доле приложеног табеларног прегледа, по дужини тражења посла у 2016.години,
највише незапослених лица је од 3 до 5 година, 5 до 8 година, 1 до 2 године и преко 10
година, док је најмањи број незапослених лица од 9 до 12 месеци, што се незнатно разликује
од 2015.године где је евидентиран најмањи број незапослених лица по дужини трајања посла
од 6 до 9 месеци.
Када је у питању претходно радно искуство, односно први пут траже запослење/без
радног искуства, у 2016.години је евидентиран највећи број незапослених лица која преко 10
година траже прво запослење а од тога жене око 70%, затим 1 до 2 године од тога жене око
50% и 5 до 8 година од тога жене око 60%. Особа са инвалидитетом је највише евидентирано
која преко 10 година траже запослење, затим 3 до 5 година и 2 до 3 године.
Незапослена лица по полу и дужини тражења посла
Незапослена
лица
Укупно

Дужин
а
траже
ња
посла

до 3
месеца
3 до 6
месеци
6 до 9
месеци

Жене

Просечна дужина
тражења посла (у
месецима)
Укупно

Жене

Претходно радно
искуство
Први пут траже
запослење/без
радног искуства
Укупно

Жене

Особе са
инвалидитетом
Укупно

Жене

261

97

1,59

1,70

105

47

0

0

197

90

4,57

4,45

91

42

2

1

151

65

7,27

7,41

60

28

0

0
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9 до 12
месеци
1 до 2
године
2 до 3
године
3 до 5
година
5 до 8
година
8 до 10
година
преко
10
година
УКУПН
О

108
355
255
421
382
198

51
164
130
186
178
117

10,43

10,34

17,34

17,16

28,85

29,21

47,35

47,10

75,97

75,65

106,63

106,91
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43

23

0

0

162

84

1

0

106

59

3

2

169

81

4

0

131

77

1

0

98

59

1

1

339

211

188,53

193,45

196

132

5

0

2.667

1.289

56,63

64,96

1.161

632

17

4

Из доле приложеног табеларног прегледа незапослена лица по полу, степену стручне
спреме и годинама старости која први пут траже запослење највећи број чине незапослена
лица старости 35-39 година и 40-44 године а од тога жене чине око 50%. Од незапослених
лица IV степена су старости 20-24 године.
Нeзапослена лица по полу, степену
година
Први пут
УКУПНО
15-19 год
траже
запослење/
Укуп Жен Укуп Жен
без радног
но
е
но
е
искуства
УКУПНО
1.161
632 87
44
I степен стр.
659
365 32
16
спреме
II степен стр.
17
12 1
0
спреме
III степен стр.
168
69 12
5
спреме
IV степен стр.
237
135 42
23
спреме
V степен стр.
2
2
спреме
VI-1 степен
3
2
стр. спреме
VI-2 степен
29
17
стр. спреме
VII-1 степен
46
30
стр. спреме

стручне спреме и годинама старости од 15 до 40
20-24 год

25-29 год

30-34 год

35-39 год

Укуп
но

Жен
е

Укуп
но

Жен
е

Укуп
но

Жен
е

Укуп
но

Жен
е

241
67

106
30

197
89

102
44

125
74

76
41

139
100

81
58

2

1

1

1

3

3

3

3

50

17

34

11

24

13

25

13

98

44

32

20

15

13

10

6

2

1
1

1

13

6

12

7

3

3

11

8

29

19

4

2

Нeзапослена лица по полу, степену стручне спреме и годинама старости од 40 до 65
година
Први
пут
траже
УКУПНО
40-44 год
45-49 год
50-54 год
55-59 год
60-64 год
запослење/
без
радног Укуп
Жен Укуп Жен Укуп Жен Укуп Жен Укуп Жен Укуп Жен
искуства
но
е
но
е
но
е
но
е
но
е
но
е
УКУПНО
1.161
632 133
82
64
34
54
37
65
41
31
16
I степен
659
365 95
58
3
0
42
27
стр.спреме
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II степен
стр,спреме
III степен
стр.спреме
IV степен
стр.спреме
V степен
стр.спреме
VI-1 степен
стр.спреме
VI-2 степен
стр.спреме
VII-1 степен
стр. спреме
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17

12

4

4

3

2

168

69

17

7

12

7

237

135

15

12

1

1

2

2

1

1

1

1

3

2

29

17

46

30

1

0

30.01.2017.

3
2
11

9

1

1

1

1

Што се тиче угрожених категорија, евидентирано је укупно 2.593 лица, од тога 17 лица
особа са инвалидитетом од тога жене 4, млади до 30 година старости укупно 712 од тога жене
344, дугорочно незапослени укупно 1.950 од тога жене 986, корисници новчане накнаде у
случају незапослености укупно 51 од тога жене 20, технолошки вишкови 193 од тога жене 91,
технолошки вишкови старији од 55 година укупно 70 од тога жене 23, самохрани родитељи
150 од тога жене 115, оба незапослена родитеља укупно 837 од тога жене 396, интерно
расељена лица укупно 19 од тога жене 8, избеглице укупно 1 од тога жене 0, корисници
новчане социјалне помоћи укупно 474 од тога жене 227, деца у хранитељским породицама
укупно 2 од тога жене 1, нема регистрованих повратника из иностранства по споразуму о
реадмисији, повратници из затвора укупно 1 од тога жене 0, Роми укупно 84 од тога жене 38,
нема регистрованих жртви трговине људима и жртве породичног насиља. Осталих угрожених
категорија укупно је 286 од тога жене 135. Лица без школе или са непотпуном основном
школом укупно је 439 од тога жене 215.
Најугроженије групе незапослених лица су дугорочно незапослени, оба незапослена
родитеља, млади до 30 година старости, корисници социјалних давања, затим особе са
инвалидитетом, избегла и расељена лица.
Општина и Национална служба за запошљавање посебну пажњу посвећују друштвеној
инклузији ове групе.
4. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Кључни елементи политике запошљавања усмерене ка повећању запослености су:
подршка инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење финансијских подстицаја да
би се рад више исплатио.
Таква политика треба да доведе до стабилног раста запослености, повећања
продуктивности, спречавања искључености са тржишта рада, отварање нових радних места,
веће улагање у људски капитал и подстицање социјалне инклузије на тржишту рада.
Категорије теже запошљивих лица и рањиве категорије као што су особе са
инвалидитетом, самохрани родитељи, Роми, избегла и расељена лица, лица млађа од 30
година и старија од 50 година, дугорочно незапослена лица, незапослени без квалификација и
нискоквалификовани, вишкови запослених, повратници по споразуму о реамисији, жене жртве
породичног насиља и корисници новчане социјалне помоћи, у 2017. години ће имати
приоритет за запошљавање и укључивање у мере активне политике запошљавања.
Поред Националне службе за запошљавање – испоставе Алибунар и Националне
службе за запошљавање – Филијала Панчево, која је носилац политике запошљавања на
територији oпштине Алибунар, 2010. године формиран је Локални савет за запошљавање
општине Алибунар, као саветодавно тело које даје мишљења и препоруке у вези питања од
интереса за унапређење запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима и мерама
активне политике запошљавања, прописима из области запошљавања и другим питањима у
области запошљавања.
Ради ефикасније реализације утврђених циљева политике запошљавања, oпштина
Алибунар конкурише на расписане јавне позиве за учешће у суфинансирању програма или
мера активне политике запошљавања које спроводе Националне службе за запошљавање и
Секретаријат.
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У складу са Законом а на предлог Локалног савета за запошљавање, Општинско веће
општине Алибунар је утврдило предлог буџета општине Алибунар за 2017. годину којим су
опредељена средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара за реализацију политике
запошљавања.
Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем програма активне
политике запошљавања, Локална самоуправа је препознала могућност да утиче на политику
запошљавања на својој територији и да планира и утврди мере за смањење незапослености и
повећање запослености.
5. ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПОЛИТИКЕ

ЗАПОШЉАВАЊА

НА

ТЕРИТОРИЈИ

SWOT анализа – процена ризика и потенцијала тржишта рада:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

СНАГЕ
Повољан положај општине
Људски ресурси
Добра основа за основно
образовање и средње
образовање
Постојање стратегије
развоја, савет за
запошљавање
Расположиви ресурси
(пољопривреда,
индустријска зона,
туризам)
Инфраструктура
Вишејезичност
Отвореност за нове идеје,
међународна сарадња
Разноликост делатности
приватних послодаваца

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МОГУЋНОСТИ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Развој пољопривреде
Развој туризма
Регионална, међуопштинска сарадња и програми
Примери добре праксе из
окружења
Реформски програми
државе
Растући приватни бизнис
сектор
Понуда програма размене
и едукације

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

СЛАБОСТИ
Слабо развијена привреда
Недостатак средстава за инвестиције
Велика оријентација на општински буџет
Недовољно коришћење екстерних извора
финансирања, низак ниво информисаности
јавности и могућностима које пружа систем
Недовољна стимулација за отварање нових
радних места
Несигурност радних места у појединим
преудзећима
Висок степен незапослености
Неодговарајућа квалификациона структура
Неусаглашеност понуде и потражње радне снаге
Висок удео % старих грађана у радној снази,
висок ниво удела жена у укупној незапослености
Недовољно радних места за особе са
инвалидитетом
Непостојање институција за образовање одраслих
Непознавање страних језика
Организованост привредника (мали, велики)
Лоше стање инфраструктуре
ПРЕТЊЕ
Одлив кадрова
Смањење броја радних места
Дугорочна незапосленост и губитак мотивације
Услови финансирања, недостатак повољних
кредита
Високи трошкови увођења нових технологија
Затварање малих предузећа
Прекид ранијих економских односа
Не постоје стандарди и нормативи услуга
Спор процес стандардизације квалитета (ИСО....)
Висок проценат сиве економије (рад на црно)

6. ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У
2017. ГОДИНИ
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На основу уочених проблема дефинисани су општи циљеви активне политике
запошљавања који ће се делом реализовати у 2017. години:
Повећање запослености отварањем нових радних места
Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у
приватном сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места,
односно од повећања такозваних ''добрих послова''. У том смислу успех локалне самоуправе у
другим економским активностима, посебно у стварању предуслова за привлачење страних
директних инвестиција, стварање предуслова за отварање нових малих и средњих преудзећа,
развој предузетништва.
У циљу постизања напретка, покренути процесе на оживљавању туризма као
алтернативе за прелиминарно, али и допунско стицање прихода, обезбедити услове за развој
прерађивачке индустрије, систематски радити на побољшању инфраструктуре, спроводити
посебне програме ради повећања атрактивности локација за инвеститоре ван седишта
општине, систематски обезбедити привредним субјектима квалитетан приступ информацијама
о доступним средствима ЕУ и подршку при аплицирању за исте.
Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја иновативне и конкурентне привреде, са више
послова и са бољим пословима, налази се улагање у људски капитал и квалитет система
образовања. Превазилажење постојеће ситуације у првом реду подразумева реализовање
програма стручног оспособљавања младих који први пут заснивају радни однос.
Постићи напредак у прилагођавању система образовања захтевима пословне
заједнице, дефинисању квалитетних програма преквалификација у сарадњи са свим
заинтересованима и обезбедити потребне предуслове, у континуитету реализовати курсеве
који ће повећати шансу угрожених категорија незапослених за равноправан повратак на
тржиште рада.
Развој људских ресурса подразумева и преиспитивање и побољшање квалитета услуга
локалне самоуправе.
Социјална инклузија
Одређен број грађана општине налази се на самој маргини друштва без могућности да
постане продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово онемогућен приступ
институцијама, органима власти и процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан
осећај немоћи и немогућности да утичу на сопствени живот. Најчешће је то последица
недостатка основних знања, немогућности за доживотним учењем, сиромаштва, и
дискриминације по различитим основама. Оваква социјална искљученост удаљава појединце,
али и групе становништва од могућности за запослење и остваривање прихода. Побољшање
положаја рањивих група на тржишту рада и њихово запошљавање је изазов. Посебни
програми и мере усмерени су на подизање нивоа запошљавања, али и на подстицање
послодаваца да запошљавају лица која припадају рањивим категоријама. Незапослена лица
која припадају рањивим категоријама имаће предност приликом укључивања у мере активне
политке тржишта рада.
7. ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
Акционим планом се утвређују приоритети активне политике запошљавања за 2017.
годину и то су:
- усклађивање понуде и потражње радне снаге на тржишту рада,
- спровођење стручног усавршавања и стицања додатних знања и вештина у циљу
добијања квалификоване радне снаге,
- отварање нових радних места,
- реализовање програма стручног оспособљавања младих који први пут заснивају
радни однос,
- подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица и рањивих
категорија,
- унапређење социјалног дијалога на територији општине,
- подршка смањењу неформалног рада.
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8. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2017. ГОДИНИ
Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне
политике запошљавања.
Мере активне политике запошљавања реализују органи општинске управе и Локални
савет за запошљавање општине Алибунар у сарадњи са Националном службом за
запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из области
запошљавања.
Мере активне политике запошљавања које се финансирају средствима из републичког
буџета, а реализују се преко НСЗ:
Посредовање у запошљавању лица која траже запослење
Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Подршка самозапошљавању
Додатно образовање и обука
Подстицаји за запошљавање кориснике новчане накнаде
Јавни радови
Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом
Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим плановима запошљавања средствима из републичког буџета
(по захтеву аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе)
10. Пакет услуга за незапослена лица која имају приоритет за укључивање у мере
активне политике запошљавања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину, планирано је
суфинансирање следећих програма и мера активне политике запошљавања предвиђених
преко ЛАПЗ 2017, средствима из републичког фонда:
1. Програм јавни радови
2. Програм стручна пракса
3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица
4. Субвенција за самозапошљавање
5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Локалним акционим планом за 2017. годину предвиђене су следеће мере:
1. Организовање јавних радова од интереса за општину Алибунар
Јавни радови од интереса за општину су мера активне политике запошљавања, која се
организује у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених
лица и остваривања одређеног друштвеног интереса.
На пословима јавних радова запошљавају се првенствено теже запошљива
незапослена лица и лица из рањивих категорија ди остваривања одређеног друштвеног
интереса. Јавни радови из области културе се искључиво реализују за особе са
инвалидитетом.
Јавни радови на територији Општине Алибунар у 2017. години организоваће се у
области социјалних, хуманитарних, културних и комуналних активности, одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у
трајању од највише 4 месеци.
Право учествовања у поступку спровођења Јавних радова имају: јавна предузећа и
установе, јавно комунално предузеће, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене
организације, удружења грађана и орган локалне самоуправе.
Средства намењена за организовање Јавних радова користе се за зараде незапослених
лица укључених у јавне радове, за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, трошкове
спровођења јавних радова и трошкове за организовање обуке.
Место обављања делатности послодавца, тј. место рада лица које буде запослено или
радно ангажовано, као и место вођења евиденције незапосленог лица је са територије
општине Алибунар.
Очекивани резултати су запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих. Индикатор је број запослених лица из наведене категорије.
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2. Подстицање
запошљавања
младих
путем
финансирања
стручног
оспособљавања за самосталан рад у струци – стручна пракса
Програм стручне праксе обухвата стицање практичних знања и вештина за самосталан
рад у струци без заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање
приправничког односно стручног испита у складу са законом или општим актом послодавца.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим
образовањем, без обзира на године живота. Мера траје у складу са законом а најдуже 12
месеци.
Очекивани резултати су запошљавање младих незапослених лица ради стицања
искуства за полагање приправничког/стручног испита. Индикатор је број младих запослених
лица.
9. ФИНАНСИЈСКИ
ОКВИР
И
ИЗВОРИ
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ФИНАНСИРАЊА

АКЦИОНОГ

ПЛАНА

Финансирање програма предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у
2017.години ће се обезбедити из:
1. средстава буџета локалне самоуправе, тј. општине Алибунар;
2. средстава републичког буџета, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и Националне службе за запошљавање;
3. специфичних донација предузећа и партнера из приватног сектора;
4. других извора.
Суфинансирање програма активне политике запошљавања средствима из републичког
буџета
Општина Алибунар ће до 31. јануара 2017.године, преко надлежне Филијале Панчево
НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених у НАПЗ и то
за програма јавни радови од интереса за општину Алибунар у износу од 600.000,00 динара.
Након одлуке ресорног министра о учешћу РС у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања, Општина Алибунар и надлежна Филијала НСЗ ће закључити
споразум о начину и поступку реализације програма политике запошљавања, као и другим
питањима од значаја за њихово спровођење.
10. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Мере предвиђене у ЛАПЗ-у реализоваће Локални савет за запошљавање, Општина
Алибунар у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим установама,
организацијама и удружењима из области запошљавања, као и социјалним партнерима.

6.
На основу члана 15. Закона о ванредним ситацијама („Службени гласник РС“ број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“
број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 14. став 1. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације (”Службени гласник РС”, број: 98/2010), 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 Општинског
већа општине Алибунар и Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар, на 11.
седници од 30. јануара 2017. године, доноси
ПРОГРАМ РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
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НАЗИВ ЗАДАТКА
НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
2.
3.
Организациони,
К-даант Штаба
кадровски и др. послови из надлежности рада Штаба
Разматрање стаШтаб и
ња исправности
наддлежна сл.
инсталираних сиОпштинске
рена на подручју
управе
Општине и утврђивање плана мера за отклањање
уочених
недостатака.
Разматрање преШтаб
длога Плана заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама Општине,
по врстама
опасности
Разматрање пре„
длога Плана евакуације општине
Алибунар
Разматрање пре„
длога Плана заштите од удеса
Обављање поШтаб
слова и задатака
унапређења мера заштите и спасавања по врстама опасности.
Разматрање ана„
лизе стања и достигнутог степена
припрема субјеката заштите и спасавања на подручју Општине.
Разматрање ана„
лизе стања попуне и достигнути
степен спремности јединица
опште намене на
подручју Општине
Разматрање пре„
длога Програма
обуке припадника
јединица опште
намене
Разматрање пре„
длога планираних
финансијских средстава за потребе
ванредних ситуација у 2018. год.
Обављање др. по“
слова и задатака
по предлогу Републичког, Покраји-

САРАЂУЈЕ
4.
заменик кданта,
начелник
Штаба
- надлежна сл.
МУП-а
начелник
Опш.управе,
-

- надлежна сл.
МУП-а,
- начелник
Општинске
управе
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РОК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5.
током године

Јун - септембар

„

„

„
током године

надлежна
сл. МУП-а,
Општинска
управа

јун

-

Општинска
управа

јун

-

Општинска
управа

Јун

-

Општинска
управа

новембар

-

-

-

надлежни
Штабови ЦЗ
и
наддлежна

6.

март

„

- надлежна сл.
МУП-а

НАПОМЕНА

Током године

по потреби

“
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нског и окружног
ШЦЗ или надлежне сл. МУП-а.
Израда предлога
Извештаја о раду
Штаба за 2017.г.
Израда предлога
Програма рада
Штаб 2018.г.
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сл. МУП-а
„

Надлежна сл.
МУП-а,

децембар

„

„

„

Број: 020-2017/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

7.
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 56. став 4. и члана 117.
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине
Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине
Алибунар, на предлог председника Општине Алибунар, на 11. седници Скупштине општине
Алибунар, одржаној 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
МАРКО НИКОЛИЋ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар на време
од четири године.
Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора,
односно од 30. јануара 2017. године.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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 56. став 4. и члана члана 117. Статута општине Алибунар
(„Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и и
члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист
општине Алибунар“ 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 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине
председник Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, које
бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик
председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине, односно председник Општине.
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Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да
предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом
облику.
Председник општине Предраг Белић предложио је Николић Марка из Владимировца за
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.
Избор члана општинског већа извршен је 11. седници Скупштине општине Алибунар
одржаној дана 30. јануара 2017. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине
Алибунар дана 30. јануара 2017. године.
На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Марко Николић
изабран на функцију члана Општиског већа општине Алибунар.
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: 013-4/201/-04
У Алибунару, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

8.
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 56. став 4. и члана 117.
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине
Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине
Алибунар, на предлог председника Општине Алибунар, на 11. седници Скупштине општине
Алибунар, одржаној 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ДАРКО НИКОЛИЋ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар на време
од четири године.
Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора,
односно од 30. јануара 2017. године.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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 56. став 4. и члана члана 117. Статута општине Алибунар
(„Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и и
члана 29. став 1. 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 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине
председник Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, које
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бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик
председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине, односно председник Општине.
Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да
предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом
облику.
Председник општине Предраг Белић предложио је Николић Дарка из Иланџе за
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.
Избор члана општинског већа извршен је 11. седници Скупштине општине Алибунар
одржаној дана 30. јануара 2017. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине
Алибунар дана 30. јануара 2017. године.
На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Дарко Николић изабран
на функцију члана Општиског већа општине Алибунар.
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: 013-3/2017-04
У Алибунару, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

9.
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 56. став 4. и члана 117.
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине
Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине
Алибунар, на предлог председника Општине Алибунар, на 11. седници Скупштине општине
Алибунар, одржаној 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
КОСТИКЕ МУРГУ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар на време од
четири године.
Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора,
односно од 30. јануара 2017. године.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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 56. став 4. и члана члана 117. Статута општине Алибунар
(„Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и и
члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист
општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016).
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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 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине
председник Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, које
бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик
председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине, односно председник Општине.
Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да
предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом
облику.
Председник општине Предраг Белић предложио је Мургу Костикеа из Алибунара за
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.
Избор члана општинског већа извршен је 11. седници Скупштине општине Алибунар
одржаној дана 30. јануара 2017. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине
Алибунар дана 30. јануара 2017. године.
На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Костике Мургу изабран
на функцију члана Општиског већа општине Алибунар.
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: 013-2/2017-04
У Алибунару, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

10.
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 56. став 4. и члана 117.
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине
Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине
Алибунар, на предлог председника Општине Алибунар, на 11. седници Скупштине општине
Алибунар, одржаној 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЖИВАНКО ГОЈКОВ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар на време
од четири године.
Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора,
односно од 30. јануара 2017. године.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
О б р а з л о ж е њ е:
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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 56. став 4. и члана члана 117. Статута општине Алибунар
(„Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и и
члана 29. став 1. 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 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине
председник Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, које
бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик
председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине, односно председник Општине.
Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да
предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом
облику.
Председник општине Предраг Белић предложио је Гојков Живанка из Добрице за
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.
Избор члана општинског већа извршен је 11. седници Скупштине општине Алибунар
одржаној дана 30. јануара 2017. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине
Алибунар дана 30. јануара 2017. године.
На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Гојков Живанко
изабран на функцију члана Општиског већа општине Алибунар.
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: 013-2/2017-04
У Алибунару, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

11.
На основу члана 15. Закона о ванредним ситацијама („Службени гласник РС“ број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној 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 Општинског већа општине Алибунар и
Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар, на 11. седници од 30. јануара
2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2016. ГОДИНУ

Број 2– Страна 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

1. Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар
за 2016. годину.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-8/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

12.
На основу 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 Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Универзал“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар
број 177/2017 од 25. 01. 2017. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 023-1/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

13.
На основу 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 Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Универзал“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења буџетских средстава буџета Општине
Алибунар за 2017. годину Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар.
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2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 023-2/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

14.
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 11. седници од 30. јануара 2017.
године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР
I
Именује се управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар:
Из реда представника оснивача:
1. Др Миленко Ратковић
2. Јасмина Богдановић
3. Јелена Бубало
Из реда представника запослених:
1. Јасмина Грујић
2. Гордана Павловић
3. Јонел Береш
Из реда представника родитеља:
1. Јелена Шорђан
2. Магдалена Стојанов
3. Светлана Шукунда
II
Мандат Управног одобра је четири године и почиње да тече од дана именовања,
односно од 30. јануара 2017. године.
III
Чланови Управног одбора могу бити разрешени и пре истека времена на који су
изабрани.
Новоизабраним члановаима мандат траје накасније до истека мандата Управног
одбора.
IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје мандат председнику и члановима Управног
одобра из предходног сазива.
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V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Алибунар“.
Број: 022-1/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

15.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник
РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
1. Разрешава се Иван Андрић функције члана Управног одбора Установе кулстурних
делатности „Центар за културу општине Алибунар“.
2. Именује се Ариф Мурселовић на функцију члана Управног одбора Установе кулстурних
делатности „Центар за културу општине Алибунар“.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30.
јануара 2017. године, а трајаће најадуже до истека мандата Управног одбора.
4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 020-9/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

16.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник
РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
1. Разрешава се Ксенија Поповић функције члана Управног одбора Установе кулстурних
делатности „Центар за културу општине Алибунар“.
2. Именује се Адина Греоњанц на функцију члана Управног одбора Установе кулстурних
делатности „Центар за културу општине Алибунар“.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30.
јануара 2017. године, а трајаће најадуже до истека мандата Управног одбора.
4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 020-10/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

17.
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 локалној
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 11. седници од 30. јануара 2017.
године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБИРЦА
1. Разрешава се Светозар Тодоровић функције члана Школског одбора Основне школе
„Сава Вељковић“ из Добрице, из реда представника запослених.
2. Именује се Габријела Филиповић на функцију члана Школског одбора Основне школе
„Сава Вељковић“ из Добрице, из реда представника запослених.
3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, односно од 30.
јануара 2017. године и трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора Основне
школе „Сава Вељковић“ из Добрице.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 022-2/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.
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18.
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 локалној
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 11. седници од 30. јануара 2017.
године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
АЛИБУНАР
1. Разрешава се Милан Ђан функције члана Школског одбора Економско-трговинске
школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, из реда представника запослених.
2. Именује се Слободан Вујовић на функцију члана Школског одбора Економско-трговинске
школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, из реда представника запослених.
3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, односно од 30.
јануара 2017. године и трајаће најдуже до истека мандата Економско-трговинске школе
„Доситеј Обрадовић“ Алибунар.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 022-3/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

19.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној 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 11. седници од 30. јануара 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 ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Анита Митровић функције члана Комисије за израду програма заштите,
уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
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2. Именује се Славица Радуновић на функцију члана Комисије за израду програма
заштите, уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30.
јануара 2017. године.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-11/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

20.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној 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 11. седници од 30. јануара 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 ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Жаклина Зекавица функције члана Комисије за израду програма заштите,
уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
2. Именује се Јасна Пурић на функцију члана Комисије за израду програма заштите,
уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30.
јануара 2017. године.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-12/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

21.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној 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 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Славица Радуновић функције члана Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму
заштите, уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
2. Именује се Анита Митровић на функцију члана Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму
заштите, уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30.
јануара 2017. године.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-13/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

22.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној 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 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
1. Именује се Татјана Осмокровић на функцију члана Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму
заштите, уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
2. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30.
јануара 2017. године.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-15/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број 2– Страна 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

23.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној 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 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
1. Именује се Бојан Ивановић на функцију члана Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму
заштите, уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.
2. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30.
јануара 2017. године.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-16/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

24.
На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“број
128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Слижбени
лист општине Алибунар“ број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120.
Пословника Скупштине опстине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2016),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ
СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У решењу о образовању Комисије за сарадњу са месним заједницама на територији
општине Алибунар број: 020-91/16-03-02 од 31. августа 2016. године, члан 2. мења се и гласи:
''У Комисију се именују:
1. Славиша Белча – Председник

Број 2– Страна 29

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

Душан Дакић – Заменик Председника
Весна Пурић – Члан
Јасна Пурић – Члан
Ивана Нешић – Члан
Небојша Јакимов – Члан
Милојка Голубовић – Члан
Неђељко Коњокрад – Члан
Моника Лацку – Члан
Петар Мохан – Члан
Стеван Пенца – Члан.''

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“
Број: 023-16/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

25.
На основу чланова 32. Закона о локалној 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 12/2016),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Зузана Ђукић функције заменика председника Савета за безбедност
општине Алибунар.
2. Именује се Синиша Гавранчић на функцију заменика председника Савета за безбедност
општине Алибунар.
3. Мандат новоизабраног заменика председника почиње да тече даном именовања.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибнар“.
Број: 020-17/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

26.
На основу чланова 32. Закона о локалној 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 12/2016),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1.
2.
3.
4.

Разрешава се Дору Србин функције члана Савета за безбедност општине Алибунар.
Именује се Саша Лекић на функцију члана Савета за безбедност општине Алибунар.
Мандат новоизабраног члана почиње да тече даном именовања.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибнар“.

Број: 020-18/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

27.
На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени
лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120.
Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2016),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Зузана Ђукић функције председника Савета за здравље општине
Алибунар.
2. Именује се Синиша Гавранчић на функцију председника Савета за здравље општине
Алибунар.
3. Мандат новоизабраног председника почиње да тече даном именовања.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-19/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

28.
На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Слижбени
лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120.
Пословника Скупштине опстине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2016),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Иван Листмајер функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар.
2. Именује се Ђурица Кашлер на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече даном именовања.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибнар“.
Број: 020-20/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

29.
На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“број
128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Слижбени
лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120.
Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2016),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Милован Марковић функције члана Уређивачког колегијума Билтена
општине Алибунар.
2. Именује се Сузана Рајчић на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече даном именовања.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибнар“.
Број: 020-21/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број 2– Страна 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

30.
На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на
11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Именује се Ивана Нешић, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију заменика
председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине општине Алибунар.
2. Мандат новоизабраног заменика председника почиње да тече од дана именовања.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-22/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

31.
На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на
11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Душан Богдановић функције члана Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар
2. Именује се Милојка Голубовић, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију
члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине
општине Алибунар.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-23/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

32.
На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на
11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕДНУ И КОМУНАЛНОЈ ОБЛАСТ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Душан Богдановић функције члана Савета за урбанизам, грађевинарство,
стамбену и комуналну област и заштиту животне средине Скупштине општине
Алибунар.
2. Именује се Милојка Голубовић, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију
члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту
животне средине Скупштине општине Алибунар.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-24/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

33.
На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на
11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Душан Богдановић функције члана Мандатно-имунитетске комисије
Скупштине општине Алибунар.
2. Именује се Милојка Голубовић, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију
члана Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Алибунар.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 020-25/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

34.
На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на
11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Именује се Петар Мохан, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију заменика
председника Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Алибунар.
2. Мандат новоизабраног заменика председника почиње да тече од дана именовања.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-26/2017-04
Алибунар, 30. јануара 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић , с.р.

35.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Алибунар за 2017. годину, који је
донео Савет месне заједнице Алибунар.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-1/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

36.
На основу члана 32. Закона о лоаклној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Банатски Карловац, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Банатски Карловац за 2017.
годину, који је донео Савет месне заједнице Банатски Карловац.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-2/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

37.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Владимировац, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Владимировац за 2017. годину,
који је донео Савет месне заједнице Владимировац.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-3/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

38.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Селеуш, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Селеуш за 2017. годину, који је
донео Савет месне заједнице Селеуш.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-4/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

39.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Иланџа, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Иланџа за 2017. годину, који је
донео Савет месне заједнице Иланџа.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-5/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

40.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Нови Козјак, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Нови Козјак за 2017. годину, који
је донео Савет месне заједнице Нови Козјак.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-6/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

41.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Добрица, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Добрица за 2017. годину, који је
донео Савет месне заједнице Добрица.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-7/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

42.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Локве, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Локве за 2017. годину, који је
донео Савет месне заједнице Локве.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-8/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

43.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Јаношик, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Јаношик за 2017. годину, који је
донео Савет месне заједнице Јаношик.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-9/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 39

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

44.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Месне заједнице
Николинци, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Никоинци за 2017. годину, који је
донео Савет месне заједнице Николинци.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-10/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

45.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Предшколске установе
„Полетарац“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар за
2017. годину, који је донео Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“
Алибунар.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-11/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 2– Страна 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

46.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Установе културних
делатности „Центар за културу општине Алибунар“, на 11. седници од 30. јануара 2017. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Установе културних делатности „Центар за
културу општине Алибунар“ за 2017. годину, који је донео Управни одбор Установе
културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-12/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

47.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Општинске библиотеке
„Вук Караџић“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКЕ БИЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар
за 2017. годину, који је донео Управни одбор Општинске библиотеке „Вук Караџић“
Алибунар.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-13/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.
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48.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Црвеног крста Алибунар,
на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Црвеног крста Алибунар за 2017. годину, који је
донео Црвени крст Алибунар.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-14/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

49.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Туристичке организације
општине Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Туристичке организације општине Алибунар за
2017. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације општине Алибунар.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-15/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.
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50.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. 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 Центра за социјални рад
„1. Март“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ЦЕНТРА ЗА СОИЦЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар за
2017. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 02-16/2017-04
Алибунар, 30, јануар 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА
51.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
Општински штаб за ванредне ситуације
Општине Алибунар
Број: 020-3/17-04.Дана: 17.01.2017. године.АЛИБУНАР
На основу члана 11. става 2. тачке 3а Закона о изменама и допунама Закона о
ванредним ситуацијама („Сл.глсник Р. Србије“, број 92/2011) и члана 3. става 2. Пословника о
раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб),
број: 020-43/11-04 од 12. октобра 2011. године, Штаб п о д н о с и ,
И З В Е Ш Т А Ј
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2016. ГОДИНИ
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Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб)
образован је Одлуком Скупштине општине Алибунар у складу са важећим прописима који
уређују ову област, као оперативно-стручно тело за координацију и руковођење заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама за територију надлежности.
Решењем Скупштине општине Алибунар, број: 020-92/16-03-02, од 31. aвгуста 2016.
године, а у складу са важећим прописима постављени су чланови Штаба имајући у виду
кадровске промене настале у Општини и њеним органима.
Послове и задатке из своје надлежности Штаб обавља у складу са:
1. Законом о ванредним ситуацијама ( „Сл.гласник Р.С“, број: 111/09, 92/2011 и 93/2012),
2. Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ( „Сл.гласник Р.С.,
број:5/2011),
3. Пословником о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, број:
020-43/11-04, од 12.10.2011. године и
4. Другим прописима и општим актима донетим на основу Закона.
У току 2016. године Штаб је радио у редовном и ванредном заседању, при чему је
одржано две (2) редовне и две (2) ванредне седнице.
А) РАД ШТАБА У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ:
У редовном заседању Штаб je разматрао 10 тачака дневног реда и том приликом
донео 2 Наредбе, 6 закључaка и 1 препоруку којима се утврђују мере и задаци реализације
обавза Општине и њених органа у организoвању, спровођењу и извршавању обавза заштите и
спасавања за подручје територијалне надлежности. Поред тога, а у складу са Законом и
другим прописима за потребе Општине и њених органа израдио је предлоге општих и других
аката и то: 2 извештаја , 2 програма , једну Одлуку и 1 Плана предузимања и спровођења
превентивних и оперативних мера и задатака у зимском периоду.
Програмом рада Штаба за 2016. годину планирано је 12 задатака и обавеза, а
реализовано је десет задатака. Нереализовани задаци и обавезе /2/ пренети су на
реализацију у 2017. годину и односе се на разматрање и усвајање Процене угрожености од
елементарних и других несрећа (1) и израду Плана заштите и спасавања, по врстама опасности.
Планирани, нереализовани задаци нису реализовани како из објективних, тако и
сујективних разлога, кадровских промена у раду Општине и њених органа, неблаговремене
примене и спровођења обавеза
утврђених правним прописима који уређују
област
организације и функционисања у ванредним ситуацијама од стране надлежних органа и
служби Општине.
Приоритет у извршавању послова и задатака заштите и спасавања дат је припремама и
организовању субјеката заштите и спасавања за извршавање и спровођење утврђених
задатака у ванредним ситуацијама, побољшању система за јавно узбуњивање и активно
укључивање у јединствени систем Р. Србије, припремама Општине, њених органа и општинске
управе за обављање послова заштите и спасавања у складу са Законом, као и у планском и
организованом имплементирању , предузимању и спровођењу превентивних и оперативних
мера заштите и спасавања у областима заштите од поплава, суша, олујних ветрова, снежних
наноса и других елементарних непогода и несрећа у складу са процењеним и идентификованим
опасностима на подручју територијалне надлежности.
У току године сва правна акта из надлежности Општине и њених органа из области
варедних ситуација усклађена су са важећим прописима која уређују ову област, чиме су се
стекли сви предуслови за несметани рад Штаба, Општине и њених органа , субјеката заштите и
спасавања и активно укључивање у јединствени систем заштите и спасавања Републике
Србије.
Поред тога, инсталирањем антенског система за радио уређаје на одабраним
локацијама створени су услови за активно укључивање Општине у јединствени информациони
систем Републике Србије и самим тим побољшани суслови за ефикасно спровођење мера и
задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Допринос у побољшању квалитета рада Штаба допринело је активно укључивање у рад
Штаба стручно-оперативних тимова посебно у делу припрема и организовању субјеката
заштите и спасавања за спровођење превентивних мера заштите и активно укњучивање у
систем заштите и спасавања у складу са добијеним задацима.
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За реализацију редовних задатака и обавеза у 2015. години Штаб није имао утрошак
финансијских средстава.
Б) РАД ШТАБА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА:
Одлуком председника Општине, а на предлог Штаба у току 2016. године проглашена је
ванредна ситуација на територији Општине,, због последица обилних падавина. Штаб је
одржао две седнице на којима су донета 2 предлога Одлуке о проглшавању и укидању
ванредне ситуације, 2 Нареде, 4 закључка и 2 прогласа. Поред тога, а у складу са Законом
редовним путем, свакодневно су достављани Извештаји вишим претпостављеним органима
МУП-а и Оперативном центру Одељења за ванредне ситуације у Панчеву / укупно: 14
Извештаја о стању, предузетим мерама и ктивностима и ангажованој механизацији.
МЕРЕ И ЗАДАЦИ У 2017. ГОДИНИ:
Имајући у виду напред изнете констатације, пропусте у раду Штаба, нереализоване
Планом, утврђене задатеке у 2016. години, као и постојећу организацију и функционисање
Штаба у складу са прописима који уређују област ванредних ситуација у циљу побољшања
рада Штаба и довоћења у више функционално стање спремности за извршавање обавеза
заштите и спасавања у 2017. години неопходно је предузети следеће мере:
1. Плански и организовано унапредити рад Штаба обучавањем и оспособњавањем
чланова за извршавање задатака заштите и спасавања у условима ванредних
ситуација, похађањем организованих семинара у Националном тренинг центру
МУП-а и другим организованим видовима обуке током године;
2. Одредити приоритете извршавања обавеза Штаба у складу са прописима који
ближе уређују област рада у циљу побољшања организације и функционисања
заштите и спасавања за подручје територијалне надлежности;
3. Плански и организовано,
побвољшати спремност оспособљених субјеката за
извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ;
4. Побољшати сарадњу са надлежним службама МУП-а у извршавању задатака
организације и функционисања заштите и спасавања;
5. Континуирано анализирати и пратити достигнути ниво припрема и стање
спремности Општине и њених органа и служби, оспособљених правних лица и
других субјеката заштите и спасавања за извршавање утврђених задатака и обавеза
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
6. По потреби, а у цињу побољшања квалитета рада Штаба, ослањати се на
расположиве кадровске и друге потенцијале Општине.
Напомена:
Процену угрожености општине Алибунар од елементарних непогода и других несрећа (1)
израдило је лице са лиценцом Међународног института за безбедност Београд, али иста није
усвојена од стране Општинског већа имајући у виду пропусте и неусклађеност у појединим
елементима са Упутством о методологији за израду процене и плана заштите и спасавања („Сл.
Гласник Р. Србије“, број: 96/2013). Усклађивање са упутством, разматрање и усвајање Процене,
преноси се као приоритетни задатак Штаба у 2017. години.
Командант Штаба,
Предраг Белић,
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АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА
52.
На основу члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016), на основу члана 45. Статута ЈКП „Универзал" а у складу са Одлуком о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Универзал“ из Алибунара ради усклађивања са
Законом о јавним предузећима, Скупштине општине Алибунар Број: 023-19/16-03-02 од
31.08.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Универзал" на својој седници одржаној 27.12.2016.
доноси:
СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно комунално предузеће „Универзал“ (у даљем тексту: Јавно предузеће) правни је
следбеник Друштвеног јавног комуналног предузећа „Универзал“, односно Радне организације
за комуналну делатност „КОМУНАЛАЦ“ Алибунар, основане 13.08.1980. године и преузима сва
права и обавезе Друштвеног јавног комуналног предузећа „Универзал“.
Уговором о статусној промени припајања од 25.02.2015.године, друштва преносиоци:
Јавно комунално предузеће „Услуга“ из Банатског Карловца, Јавно комунално предузеће
„Бунар“ из Владимировца, Јавно комунално предузеће „Север“ из Иланџе, целокупну имовину,
права и обавезе ,друштава преносиоца преносе на Јавно комунално предузеће „Универзал“ из
Алибунара
као друштво стицаоца, чиме је ЈКП „Универзал“ постао правни следбеник
наведених Јавно комуналних предузећа.
Циљ оснивања ЈКП „Универзал“
Члан 2.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је основано ради обезбеђивања трајног
обављања делатности снабдевање водом за пиће крајњих корисника и пружање услуга
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и ради:
– обезбеђивања услова за трајно сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући прављање, одржавање, санирање и
затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово
складиштење и третман,
– одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног
отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама
јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и
тоалета;
– одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација
зелених рекреативних површина и приобаља;
– управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности
на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других производа;
– управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних
возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
– управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од
места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;
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димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја;
хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за
неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и
смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева
животиња 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
(зоохигијена);
обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине
јавне намене;
организовања пољочуварске делатности као делатности од општег интереса, као и
редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга.

Члан 3.
Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу утврђена су Одлуком о оснивању
Јавног предузећа и овим Статутом.
Правни статус јавног предузећа
Члан 4.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' има статус правног лица, са правима,
обававезама и одговорностима утврђеним законом.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 5.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' за своје обавезе одговара целокупном својом
имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', осим у
случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. овог
Статута обавља у континуитету.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 6.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' заступа и представља директор.
Члан 7.
Овај Статут садржи следеће одредбе:
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II
ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
III ПОСЛОВНО ИМЕ ,СЕДИШТЕ ,ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
V
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА
VI ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
VII НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА
VIII ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
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XI ПОСЛОВНА ТАЈНА
XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЈКП“УНИВЕРЗАЛ“ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ
XIII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
XIV БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ
XV JАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
XVI САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ
XVII СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 8.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Универзал“ је Скупштина општине Алибунар.
Скупштина општине Алибунар уређује и обезбеђује услове обављања комуналних
делатности и функционисања комуналних система у складу са законом.
III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
Пословно име јавног предузећа
Члан 9.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УНИВЕРЗАЛ“ (исписује се на српском језику и
ћириличним писмом).
Скраћено пословно име ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“.
Седиште јавног предузећа
Члан 10.
Седиште Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је у Албунару, Улица Немањина број
14.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 11.
Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ које користи у свом пословању у
преписци и у другим случајевима када се појављује као субјекат у правном промету.
Печат Јавног
комуналног предузећа „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар је округлог облика
пречника 40 мм на коме је исписана фирма и седиште на српском језику и ћириличним писмом,
на румунском језику и латиничном писму, на словачком језику и латиничном писму,без
означавања назива улице и кућног броја.
У средини печата налази се поред назива седишта Алибунар,Alibunar и број печата .
Штамбиљ Јавног комуналног предузећа „Универзал“ је правоугаоног облика ширине 30
мм дужине 60 мм и садржи фирму и седиште предузећа без означавања назива улице и кућног
броја и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа, изглед ће бити
дефинисан Одлуком Надзорног одбора.

Члан 12.
Начин употребе, чувања и руковања печатом и штамбиљом регулише се посебним
правилником.
Члан 13.
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Одлука о промени фирме, седишту, заштитног знака, печата и штамбиља доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 14.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' се за обављање своје делатности од општег
интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 15.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', уређује се унутрашња
организација и систематизација послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће „Универзал“ ће се
бавити и другим делатностима, као што су:
- 37.00
Уклањање отпадних вода
- 38.32
Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21
Изградња цевовода
- 42.91
Изградња хидротехничких објеката
- 43.22
Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система
- 70.10
Управљање економским субјектом
- 70.22
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12
Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20
Техничко испитивање и анализе
- 46.76
Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
- 46.77
Трговина на велико отпацима и остацима
- 49.41
Друмски превоз терета
- 52.10
Складиштење
- 38.11
Сакупљањем отпада који није опасан
- 38.21
Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.31
Демонтажа олупина
- 39.00
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.77
Трговина на велико отпацима и остацима
- 81.30
Услуге уређења и одржавања околине
- 81.22
Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29
Услуге осталог чишћења
- 96.03
Погребне и сродне делатности
- 52.21
Услужне делатности у копненом саобраћају
- 01.62
Помоћне делатности у узгоју животиња
- 96.09
Остале непоменуте личне услужне делатности
- 43.99
Остали непоменути специфични грађевински радови
- 25.11
Производња металних конструкција и делова конструкција
- 43.12
Припрема градилишта
- 43.29
Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74
Трговина на велико металном робом, и инсталационим материјалима,
опремом, прибором за грејање
- 47.52
Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у
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специјализованим продавницама
Цевоводни транспорт
Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у
специјализованим продавницама
- 81.10
Услуге одржавања објеката
- 42.90
Изградња осталих грађевина
- 43.11
Рушење објеката
- 43.21
Постављање електричних инсталација
- 43.31
Малтерисање
- 43.32
Уградња столарије
- 43.33
Постављање подних и зидних облога
- 43.34
Бојење и застакљивање
- 43.91
Кровни радови
- 02.20
Сеча дрвећа
- 23.61
Производња производа од бетона намњењних за грађевинарство
- 25.12
Производња металних врата и прозора
- 95.24
Одржавање и поправка намештаја
- 33.11
Поправка металних производа
- 42.11
Изградња путева и аутопутева
Јавно комунално предузеће може се бавити пословима зоохигијене.
Запослени у јавно комуналном предузећу могу обављати послове пољочувара.
Јавно комунално предузеће „Универзал“ може без уписа у регистар да врши и друге
делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
О промени делатности јавно комунално предузеће „Универзал“, као и о обављању других
делатности која служе обављању претежне делатности, одлучује надзорни одбор, у
сагласности оснивача, у складу са законом.
-

49.50
47.54

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 17.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може да отпочне обављање делатности кад
надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања, тако да обезбеди
потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова и делатности Предузећа.
Организација рада утврђује се тако да омогућава остваривање следећих друштвено
економских, техничко-технолошких и развојних интереса и циљева:
1. Предузеће обезбеђује трајно и несметано пружање услуга грађанима, предузећима
и другим организацијама под условима утврђеним овим Статутом, Законом,
Програмима општинских организација надлежних за финансирање услуга и
одговарајућим Уговорима као и другим Прописима;
2. Да се полазећи од стручних сазнања и деловања економских законитости, утврђује
стратегија дугорочног развоја Предузећа која треба да обезбеди:
3. Основе за складан и стабилан материјални развој и примену техничких и
технолошких достигнућа, повећања производности и укупног рада,
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4. Претпоставке за прибављање и коришћење сопствених и других извора средстава
пословања;
5. Стално повећање доходка и добити Предузећа.
6. Да се остваривањем успешније текуће пословне политике Предузећа обезбеде:
7. Услови за деловање економске законитости и доходовне мотивисаности у свим
деловима процеса рада у Предузећу;
8. Рационално коришћење капацитета, ресурса и кадрова у функцији остваривања
веће продуктивности, економичности и рентабилности рада;
9. Стабилније и акумулативније пословање у циљу стварања предуслова за несметани
развој свих корисних услуга и производа Предузећа;
10. Услове за већу социјалну сигурност и повећање животног стандарда радника;
11. Друге претпоставке неопходне за даљи развој и успешно привређивање Предузећа.
Члан 19.
Обављање делатности Предузећа у складу са карактером процесом рада, условима
рада организује се по технолошко производним целинама и организационим деловима, и то:
1. Радна јединица: Водовод и канализација;
2. Радна јединица: Погребне услуге;
3. Радна јединица: Зеленило,
4. Радна јединица: Чистоћа;
5. Радна јединица: Зоохигијена;
6. Радна јединица: Сектор за финансијско-књиговодствене послове и наплату
потраживања;
7. Радна јединица: Грађевина.
Члан 20.
У организационим деловима из члана 13. могу се организовати погони, одељења,
радионице и службе сервиси.
Члан 21.
Радници на радним местима руководиоца организационих делова Јавног предузећа
одговорни су за редовно обављање послова у тим деловима и дужни су да непосредно
извршавају све налоге и мере које даје односно предлаже директор ради успешнијег обављања
делатности Предузећа.
Члан 22.
Ближе одредбе о организацији Јавног предузећа и систематизацији делова и задатака
утврђује се Правилником о организацији и систематизацији радних места.
Радни односи
Члан 23.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређује се колективним
Уговором ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар у складу са Законом и Актима Оснивача.
Колективни Уговор ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар мора бити сагласан са Законом, Општим
и посебним колективним Уговором.
Оснивање зависних друштва
Члан 24.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може, уз претходну сагласност оснивача,
основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 11. овог
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Стаута, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег
интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може улагати капитал у већ основана друштва
капитала, уз претходну сагласност оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина
општине.
VI ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
Члан 25.
Основни капитал Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине новчана средства у
укупном износу од 37.000,00 динара и неновчани капитал у износу од 26.579,70 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100%
учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузеће ''Универзал''.
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар
Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног комуналног предузеће
''Универзал''.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин
прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Имовина јавног предузећа
Члан 26.
Имовину Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која
су пренета у својину Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' у складу са законом, укључујући
и право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно комунално предузеће
''Универзал'' преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално
предузеће ''Универзал'' не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без
сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом,
оснивачким актом и Статутом.

Члан 27.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа
''Универзал'', у складу са законом и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном
комуналном предузећу ''Универзал'', као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' подељен на уделе уписује се у
регистар.
ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА
Члан 28.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа
''Универзал'', у складу са законом и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном
комуналном предузећу ''Универзал'', као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' подељен на уделе уписује се у
регистар.
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СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 29.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'', у обављању својих делатности, стиче и
прибавља средства из следећих извора
– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине
– из осталих извора, у складу са законом.
РАСПОДЕЛА ДОБИТИ
Члан 30.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да део остварене добити уплати у
буџет општине, по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине за наредну годину.
VII НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА
Члан 31.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом
којим је уређена комунална делатност, и то:
1. начелом „потрошач плаћа“;
2. начелом „загађивач плаћа“;
3. начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
4. начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
5. начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача,
сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне
услуге.
ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 32.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку
опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на
које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
УСВАЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНА
Усвајање захтева за измену цена
Члан 33.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је обавезно да захтев за измену цена производа
и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. овог Статута .
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Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може да током пословне године
да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга,
заједно са изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се
Скупштини општине.
Сагласност на промене годишњег програма пословања даје Скупштина општине.
Сагласност на одлуку о изменама ценовника даје Општинско веће.
VIII ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 34.
Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' заснива се на
дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и
развој Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' морају се заснивати
на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно
комунално предузеће ''Универзал'', Стратегији управљања водом и Водопривредном основом
Републике Србије, као и другим актима (стратегијама, основама и друго) донетих од стране
надлежних републичких органа.
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Члан 35.
Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' су:
- годишњи програма пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или
других средстава).
Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' из става 1. алинеја 1, 2,
3. и 4. овог члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године
за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.
Члан 36.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у
којима јавно предузеће послује.
Члан 37.
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Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' до почетка календарске
године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог
програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину
Члан 38.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да Скупштини општине и Општинском
већу доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
1. Права Оснивача:
Члан 39.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Универзал'',
општина, као оснивач има следећа права:
- право управљања Јавним комуналним предузећем ''Универзал'' на начин утврђен
Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
- Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса
Члан 40.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће
''Универзал'' основано, Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове
који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са
законом и овим уговором.
Члан 41.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених
Континуирано и квалитетно пружање услуга
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Члан 42.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да делатност од општег интереса за
коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 43.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да предузима мере и активности за
редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 44.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Скупштина
општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа
у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим
лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом Одлуком.
Члан 45.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Општинско
веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :
- промену унутрашње организације Јавног предузећа.
Члан 46.
Јавно предузеће има право и обавезе у односу на Оснивача, и то:
1. Обавезу достављања Статута на сагласност;
2. Обавезу достављања Програма пословања, извештаја о раду и Финансијског плана
Предузећа у роковима утврђеним Законом о Предузећима и другим позитивним
прописима;
3. Обавезу достављања Правилника о систематизацији радних места на сагласност
Општинском већу Општине Алибунар;
4. Јавно предузеће има право да тражи потребна финансијска средства од Оснивача по
Програму пословања и Финансијском плану усвојеним на седници Скупштине општине
ради задовољења потреба од општег интереса за делатности за које је Јавно
предузеће основано.
Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака
Члан 47.
Добит Јавног предузећа утврђена у складу са Законом може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са Законом и посебно
Одлуком Скупштине општине Алибунар.
Пословни резултати Јавног предузећа утврђују се у временским периодима на начин и по
постуку утврђеним Законом.
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Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине
Алибунар.
Одлуку о покрићу губитака предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине
општине Алибунар.
Услови и начин задужења Јавног предузећа:
Члан 48.
Јавно предузеће се може задужити код пословних банака ради спровођења Програма
пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар.
На одлуку о условима и начину задужења Предузећа Општина Алибунар даје предходну
сагласност.
Скупштина општине Алибунар даје гаранције затим авала затим јемство, залог и друга
средства обезбеђења за послове које нису у оквиру делатности од општег интереса.
ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 49.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' послује по тржишним условима, ради стицања
добити, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других општина
Члан 50.
У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' своје
производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других
општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и
квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће
''Универзал'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима.
X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 51.
Управљање у Предузећу је једнодомно на основу Уредбе о мерилима и критеријумима за
разврставањима јавних Предузећа (Сл. гласник РС бр. 20/2013).
Органи Јавног предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор

НАДЗОРНИ ОДБОР
Састав Надзорног одбора
Члан 52.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' има три члана, од којих је
један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', од
којих је један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири
године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, статутом општине и овом
Одлуком.
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Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је
утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 53.
За председника и члана надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у
области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање
који утврђује Влада.
Члан 54.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 53.
Статута
Члан 55.
Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у надзорном
одбору.
МАНДАТ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 56.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 (четири) године.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Јавно комунално предузеће ''Универзал'' не достави годишњи, односно трогодишњи
програм пословања у роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа ''Универзал''несавесним
понашањем или на други начин;
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4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника
или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
НАДЛЕЖНОСТ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 57.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из
тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића
губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини
која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном
предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном
друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине општине.
Члан 58.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.
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Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на
директора или другог запосленог у Јавном предузећу
Члан 59.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.
ДИРЕКТОР
Члан 60.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' заснива радни однос на одређено
време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 61.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

представља и заступа Јавно предузеће;
организује и руководи процесом рада;
води пословање Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';
одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', за реализацију
одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног предузећа ''Универзал'' и одговоран је за њихово спровођење;
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног
предузећа ''Универзал'' и одговоран је за његово спровођење;
предлаже финансијске извештаје;
предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине/града
(субвенције, гаранције или коришћење других средства);
извршава одлуке Надзорног одбора;
бира извршне директоре;
бира представнике Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' у скупштини друштва
капитала чији је једини власник Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', по претходно
прибављеној сагласности Скупштине општине;
закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
доноси акт о систематизацији;
предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним
директорима;
предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором и Статутом предузећа;
доноси план набавки за текућу годину;
доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о
јавним набавкама,
врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног
предузећа ''Универзал''.

Услови за избор директора
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Члан 62.
За директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', може бити именовано лице које
испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а
Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' могу бити одређени и други услови које
лице мора да испуни да би било именовано за директора предузећа.
Извршни директор
Члан 63.
Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од
значаја за успешно функционисање Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у
складу са овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Јавног комуналног предузећа
''Универзал''.
Члан 64.
За извршног директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' бира се лице које
испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
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5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.
Зарада директора и извршног директора
Члан 65.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију, у складу са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', уз сагласност Скупштине општине.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 66.
Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштини општине, као ни изабрана, именована и
постављена лица у органима општине.
Члан 67.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', преко Општинске управе.
Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавног комуналног предузећа
''Универзал'', пословима, условима за именовање директора Јавног комуналног предузећа
''Универзал'', месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу
задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'''
објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Алибунар,
у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници општине Алибунар.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике
Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
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Члан 68.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', са
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Алибунар
и на интернет страници општине Алибунар.
Члан 69.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још
осам дана.
Мандат директора
Члан 70.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је
именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Оставка директора
Члан 71.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.
Разрешење
Члан 72.
Предлог за разрешење директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', подноси
Општинско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Универзал'', преко надлежне Општинске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине/града доношење
одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 73.
Скупштина општинеа разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног
предузећа ''Универзал'' под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 74.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина
општине доноси решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 75.
Скупштина општине/града може именовати вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије
директора.
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Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног
предузећа из члана 62. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 76.
Јавно предузеће заступа и представља директор. Директор предузећа овлашћен је да у
оквиру делатности предузећа , предузеће заступа, представља, закључи уговоре и да врши све
правне радње неограничено.
Члан 77.
Директор, као заступник Јавног предузећа може дати другом лицу писмено пуномоћје за
закључивање одређених врста уговора , као и за преузимање других правних радњи.
Јавно предузеће потписује директор а у случају његове спречености или одсутности,
Јавно предузеће заступа и представља његов заменик или радник кога директор, уз сагласност
Надзорног одбора , унапред за то донесеном одлуком овласти.
Заменик директора ,или лице из предходног става ,током замењивања директора има
сва права ,дужности и одговорности директора Јавног предузећа.
Директор предузећа дужан је да приликом давања пуномоћја одреди његов садржај
,обим и време трајања пуномоћја.
Генерално пуномоћје за заступање Јавног предузећа може дати ако је претходно на
такво пуномоћје дата сагласност Надзорног одбора.
XI ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 78.
У интересу чувања безбедности, успешности привређивања Јавног предузећа, поједини
подаци о пословању , развоју и односима у предузећу представљају пословну тајну и могу се
саопштити трећем лицу само на начин прописан Законом, овим Статутом и другим
Нормативним актима.
Члан 79.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који представљају производну тајну,
резултате истраживања и конструктивног рада и друге исправе и подаци чије би саопштавање
неовлашћеном лицу због њихове природе и значаја било противно интересима Јавног
предузећа.
Члан 80.
Посебним нормативним актом ближе се одређује, према условима пословања, начину
руковања исправама, подацима који се сматрају пословном тајном и друге околности од
интереса ради чувања пословне тајне.
Чланови Надзорног одбора ,директор као и запослени у Јавном предузећу обавезни су
да податке који преддстављају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције
односно радног односа као и две године после престанка функције ,односно радног односа.

Број 2– Страна 64

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.01.2017.

XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЈКП“УНИВЕРЗАЛ“ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ
Члан 81.
ЈКП „Универзал“ Алибунар у обављању својих делатности, дужно je да врше и послове
одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за
рад у случају ратног и ванредног стања и одговорно је за обезбеђивање обима производње и
вршење услуга у делатностима за које je регистровано, на нивоу утврђеном плановима одбране
и одлукама надлежних органа.
Ако се ЈКП „Универзал“ у оквиру своје делатности баве пословима осматрања,
обавештавања и узбуњивања, заштите и спасавања људи, животиња и материјалних добара,
наставља са својом делатношћу у ратном и ванредном стању, у складу с Планом одбране
Републике Србије.
Члан 82.
Одредбе
Закона о одбрани ( Сл.Гласник РС бр. 116/2007 ; 88/2009) Чл.63. о
материјалној обавези грађана односе се и на обавезе ЈКП „Универзал“.
Члан 83.
ЈКП „Универзал“ дужно је да у миру планира мере за рад у ратном и ванредном стању
којима се обезбеђује вршење производне, односно услужне делатности, у складу с потребама
утврђеним Планом одбране Републике Србије.
Члан 84.
ЈКП „Универзал“ примењује опште и посебне мере заштите у складу са Законом о
тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)и прописом донетим н аоснову овог закона,
ради заштит етајних података који се налазе у његовом поседу.
Опште мере заштите у ЈКП „Универзал“
Члан 85.
Опште мере заштите тајних података обухватају:
1) одређивање степена тајности;
2) процену претње за безбедност тајног податка;
3) одређивање начина коришћења и поступања са тајним податком;
4) одређивање одговорног лица за чување, коришћење, размену и друге радње обраде
тајног податка;
5) одређивање руковаоца тајним подацима, укључујући и његову безбедносну проверу у
зависности од степена тајности податка;
6) одређивање посебних зона, зграда и просторија намењених заштити тајних података и
страних тајних података;
7) надзор над поступањем са тајним податком;
8) мере физичко-техничке заштите тајног податка, укључујући и уградњу и постављање
техничких средстава заштите,
утврђивање безбедносне зоне и заштиту ван
безбедносне зоне;
9) мере заштите информационо-телекомуникационихсистема;
10) мере крипто-заштите;
11) заштитни режим радних и формацијских места, у оквиру акта о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места;
12) утврђивање посебних програма образовања и обуке за потребе обављања послова
заштите тајних података и страних тајних података;
13) друге општемереодређенеЗаконом о заштити података.
Посебне мере заштите
Члан 86.
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У циљу ефикасне примене општих мера заштите тајних података из члана 32. Закона о
заштити података,ЈКП „Универзал“ поступа у складу са актом Владе којим се утврђују посебне
мере заштите тајних података.
Члан 87.
Руковалац тајним подацима, у складу са Законом о тајности података и у оквиру својих
овлашћења, предузима мере заштите тајних података и омогућава корисницима непосредан
приступ тајним подацима, издаје копију документа који садржи тајни податак, води евиденцију
корисника и старасе о размени тајних података.
XIII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 88.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Скупштина
општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:
–
промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';
–
разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа
Јавног комуналног предузећа ''Универзал'';
–
ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' да
иступају у правном промету са трећим лицима;
–
ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
–
друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе,
Скупштина општине може у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' утврдити организацију
за извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или
општину Алибунар.
Остваривање права на штрајк
Члан 89.
У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног
процеса рада услед више силе, Скупштина општине/града, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге
штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 90.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Универзал''
ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од
значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором.
Радни односи
Члан 91.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' мора бити сагласан са
законом, општим и посебним колективним уговором.
XIV БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 92.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се
у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
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уговором, општим актима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'''' или уговором о
радуРадници у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање
делатности на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроводе потребне мере
заштите на раду и заштите радне средине.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 93.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове
средине.
Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' детаљније се утврђују активности
предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.
XV ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 94.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' дужно је да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и
допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на
тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 95.
Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Универзал'' врши
у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
XVI САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ
Члан 96.
Органи Јавног предузећа остварују сарадњу са органима Синдиката на основу
међусобног уважавања, самосталности и одговорности у спровођењу заједничких и усвојених
ставова.
Сарадња из предходног става посебно се спроводи:
1. При утврђивања основа за закључивање Колективног Уговора;
2. У омогућавању представницима органа Синдиката да учествују у поступку
уређивања права, обавезе и одговорности радника који проистичу из рада и радног
односа;
3. У обавештавању органа Синдиката о предлозима општих одлука значајан за
економски и социјални положај радника.
Члан 97.
Ради остваривања економских и соцiјалних права и интереса по основу рада, радници
односно организација Синдиката одлучују о ступању у штрајк у Предузећу под условима
утврђеним Законима о штрајку.
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XVII СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА
Статут је основни општи акт Јавног предузећа .Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у складу са овим Статутом.
Поред Статута у Јавном предузећу доносе се и следећи општи акти :
1. Правилник о употреби ,чувању и руковању печатом и штамбиљом
2. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника у ЈКП
„Универзал“
3. Правилник којим се регулише сарадња и извршавају обавезе поверене од
Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова – одељења за
ванредне ситације.
4. Правилник о пословној тајни
5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
6. Правилник о попису
7. Друга општа чије доношење произилази из Закона , или кад се за њихово
доношење укаже потреба.
Овај Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 98.
Измене и допуне Статута врше се на предлог Надзорног одбора.
Сагласност на измене и допуне Статута даје Оснивач након доношења Одлуке о
изменама и допунама Статута.
Члан 99.
Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена
питања доноси Надзорни одбор, ако за доношење појединих општих аката није надлежан
директор Јавног предузећа.
Члан 100.
Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим
општим актима Јавног предузећа.
Члан 101.
Општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног
предузећа а објављује се кад на њега да сагласност Скупштина општине Алибунар
Члан 102.
Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом
доношења њихових измена и допуна.
Члан 103.
Општим актима Јавног предузећа уређују се питања за која су законом , другим
прописима и овим Статутом утврђене обавезе Јавног прдузећа за њихово уређење.
Члан 104.
Директор мора обезбедити да сви општи акти буду доступни сваком раднику.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 105.
Јавно предузеће ће своју организацију и општа акта ускладити са одредбама овог
Статута најкасније у року од 60 дана од почетка примене.
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Члан 106.
Надзорни одбор и директор Јавног предузећа обављаће своје послове и функцију до
избора органа Јавног предузећа на начин и по поступку прописаним Законом о јавним
предузећима, оснивачким актом и овим Статутом.
Члан 107.
Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор Јавног предузећа.
Члан 108.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа донет на
седници управног одбора 02.04.2015 године.
Члан 109.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног
предузећа а примењује се кад на њега да сагласност Скупштина општине Алибунар

Председник Надзорног одбора
Михаела Балош Ђуђа, с.р.

53.
На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.
119/2012, 116/2013 и 44/2014-др.закон); Одлуке о оснивању ЈКП ''Универзал'' Алибунар од
22.02.2013. године, број 023-14/13-06-01 (Сл.лист Општине Алибунар бр.8) и на основу Статута
ЈКП ''Универзал'' Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар бр., 661/13);
Надзорни одбор ЈКП ''Универзал'' Алибунар на седници одржаној 27.12.2016. године донео је:
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
На основу фискалне стратегије за 2015. годину са пројекцијом за 2016. и 2017. годину и
смерница фискалне политике у правцу смањења расхода у јавном сектору, извршено је
планирање средстава субвенције из буџета локалне самоуправе.
На основу планираних средстава субвенције Општине Алибунар, извршено је и планирање
ових средстава за 2017. годину у знатно мањем обиму и то:
1. Субвенција оснивача за ел.енергију

5.000.000,00 динара

Укупна средства субвенција су 5.000.000,00 динара и повлачити ће се сукцесивно током 2017.
године.
У Алибунару, децембар 2016. године
За ЈКП ''Универзал'' Алибунар
Директор
Власто Марић, с.р.
Председник Надзорног одбора
Михаела Балош-Ђуђа, с.р.
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54.
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
''Вук Караџић''
АЛИБУНАР
ДАТУМ: 18.01.2017.

ПЛАН и ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. годину
У наредној 2017 години у Општинској библиотеци ''Вук Караџић'' Алибунар се планирају
следеће активности:
-У ЈАНУАРУ МЕСЕЦУ поред редовног обављања делатности како у Алибунару тако и у свим
огранцима Библиотеке планира се конкурисање у Покрајинском Секретаријату за културу из
Новог Сада за набавку књига за библиоттеке. Планирају се и посете дому за стара лица у
Алибунару и евентуално неки пригодни програми који би се одржали за штићенике Дома.
У месецу фебруару планира се датумски одржавање Општинске Сморте рецитатора која је увек
у другој половини марта. Шаљу се писмена обавештења свим школама и Домовима културе
који раде у Општини Алибунар.
Поводом обележавања Дана жена – празника – увек се у Библиотеци у Алибунару, планирају
изложбе ручних радова и предмета домаће радиности уз гостовање удружења жена из
Општине Алибунар као и пригодан програм у коме учествују ученици из основне школе из
Алибунара.
-У месецу марту одржава се и Општинска Сморта рецитатора у организацији Општинске
библиотеке Алибунар, тако да је овај месец у знаку свих потребних припрема.
У месецу априлу конкурише се као и сваке године у Министарству за културу из Београда за
Откуп књига за све библиотеке. Поред тог планира се испраћање најбољих рецитатора са
Општинске Смотре у Алибунару на даље такмичење у Ковину на Зонску Смотру рецитатора.
У месецу мају и јуну након завршеног Откупа и затварања Конкурса ради се на пријему и
сређивању књига пошто тај поступак траје око два месеца. Порет тога обично је и Покрајинско
такмичење у рецитовању у Сечњу почетком маја тако да Општинска библиотека и за овај ниво
такмичења испраћа најуспешније рецитаторе који су проглашени у Ковину.
У августу и септембру, поред редовних делатности у библиотекама планира се и одржавање
књижевне трибине са некон од актуелних тема везаних за стање у култури.
Месец октобар је месец књиге и он је у знаку посете МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ књига у
БЕОГРАДУ.
Након посете Сајму књига у месецу новембру одвијају се активности на обележавању Дана
библиотеке као једне од манифестација којом Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар
уз пригодан Програм и гостовање познатих и признатих књижевника обележава свој дан. Датум
манифестације се утврђује у зависности од могућности госта да дође.
Програм се планира тако да у њему учествују ученици из свих школа на територији Општине
Алибунар као и најбољи рецитатори. Настоји се да се такође увек на крају године, на основу
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евиденција и награде најактивнији читаоци у свим библиотекама у Општини Алибунар, као и
сви који поклоне књиге Библиотекама.
Поред рада на свакодневном издавању библиотечких материјала у свим библиотекама планира
се и даљи рад у КОБИСС 3 систему каталошке обраде књига.
Ово би био преглед свих планираних активности у Општинској библиотеци ''Вук Караџић''
Алибунар у 2017. години.

Алибунар, 18.01.2017.
Директор
Ранковић Љиљана, с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ОПШТ.УПРАВА
25.01.2017.
АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
Број
позиције

Економска
класификација

Опис

Средства из
буџета

Средства из
сопс. извора

01

04

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у
%

002 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА АЛИБУНАР
Раздео
4
Општинска управа
Глава

160/0
161/0
161/0
161/0
162/0
163/0
163/0
164/0
165/0
166/0
166/0
166/0
166/0
166/0
167/0
168/0
168/0
168/0
168/0
168/0
168/0
169/0
169/0

4.02

411100
412100
412200
412300
413100
414300
414400
415100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
422100
423200
423300
423400
423500
423700
423900
424200
424900

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге

5.500.000,00
660.000,00
270.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
160.000,00
150.000,00
120.000,00
10.000,00
120.000,00
50.000,00
135.000,00
170.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
35.000,00
20.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00

5.500.000,00
660.000,00
270.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
160.000,00
150.000,00
120.000,00
10.000,00
120.000,00
50.000,00
135.000,00
170.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
35.000,00
20.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00

63.21
7,58
3,10
0,57
0,23
0,57
1,83
1,72
1,37
0,11
1,37
0,57
1,55
1,95
0,23
0,28
0,28
0,40
0,23
0,92
0,23
0,23
0,11
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170/0
425100
Текуће поправке и одржавање
170/0
425200
Текуће поправке и одржавање
171/0
426100
Материјал
171/0
426300
Материјал
171/0
426400
Материјал
171/0
426800
Материјал
171/0
426900
Материјал
172/0
444200
Пратећи трошкови задуживања
173/0
465100
Остале дотације и трансфери
174/0
482200
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
175/0
512200
Машине и опрема
176/0
515100
Нематеријална имовина – књиге у библиотеци
177/0
515100
Нематеријална имовина
Укупно за главу 4.02
Укупно за раздео 4 Општинска управа
Укупно за аналитику
002
Општинска библиотека Алибунар
Укупно за БК
01
Буџет општине Алибунар
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30.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
700.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
8.670.000,00
8.670.000,00
8.670.000,00
8.670.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
700.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00

0,34
0,23
0,28
0,05
0,11
0,11
0,23
0,11
8,04
0,23
0,57
0,57
0,34
100,00
100,00
100,00
100,00
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55.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
БР: СЛУЖБЕНО
ДАТУМ: 02.12.2015.
План рада за 2017 годину
Установа културе ''Центар за културу општине Алибунар''
Пројекција планираних активности рада за период од јануара до децембра 2017. године
Центар за културу општине Алибунар у наредном периоду планира:
1. У програмском делу: да обезбеди квалитетан и разноврстан програм
2. Сарадњу са институцијама образовања и културе, уважавајући при том културне
потребе грађана а истовремено и обезбедити континуирано праћење токова
савременог културно-уметничког стваралаштва.
Наредни период треба да буде у знаку:
- Реализације заједничких пројеката, програма и синхронизованих манифестација са
институцијама везаним за културно стваралаштво на територији општине, као и ван
територије општине.
- Унапређење сопствене делатности и културно-уметничко стваралаштво кроз
интерактивну комуникацију са посетиоцима културних дешавања и културног
програма на територији општине.
- Повећање броја посетиоца културних дешавања кроз споровђење нових сегмената
културе, а посебно кроз реализацију позоришне и приказивачке делатности, која се
процентуално повећава кроз призму дугорочних планова.
- Обезбедити услове за едуковање заинтересованих за културне садржаје у оквиру
Установе кроз организовање и подстицај за културно и стваралашко едуковање у
виду радионица (ликовних и фотографских, фолклора, балетске школе, хорског
певања, драмске сцене и оркестра).
- Перманентно унапређење и модернизација Установе у аспектима одржавања и
унапређења како функционисања установе тако и развоја културе кроз системски рад
на томе.
- Пројекти и конкурси код домаћих и страних извора финансирања културне
делатности по расписаним конкурсима за програмску и реализацију функционисања
установе.
- Страни фондови финансирања и пројекти као новина у предстојећем периоду,
базираће се на прекограничној сарадњи са другим установама културе, и на
пројектима уређења културних објеката како би се културна делатност унапредила и
како би се култура подигла на виши ниво као основ образовне, васпитне и културне
едукације грађана.
Смернице реализације плана по областима
Период јануар – децембар 2017
1. Област: Редовне активности
1. Организација културних манифестација
2. Организација културно уметничког, едукативног и образовног програма.
Унапређење културне активности кроз реализацију програма културног садржаја
3. Организација концертних манифестација.
2. Област: Културно уметнике манифестације
1. Општинска смотра рецитатора
2. Зонске, Покрајинске и Републичке смотре рецитатора
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3. Општинске смотре фолклорног стваралаштва
4. Зонске, Покрајинске, Републичке сморте фолклорног и изворног стваралаштва.
3. Област: Позоришна делатност/Позоришне активности
1. Учешће на позоришним смотрама
2. Реализација позоришних дана професионалног позоришта за децу у току године
3. Реализација позоришних представа за све старосне групе посетиоца културних
манифестација
4. Реализација ''Културни викенд''
5. Реализација ''Дан позоришта'' у јуну
6. Реализација три позоришних представа за одрасле у 2017 години.
4. Област: Приказивачка делатност (биоскоп)
1. Реализација филмског приказивачког програма у току 2017 године.
5. Област: Међународна културно-уметничка сарадња
1. Покретање традиционалних сарадња
2. Реализација манифестације од значаја за културно и традиционално наслеђе
националних мањина и њихову заједницу
3. Успостављање нових међународно-културних сарадњи
6. Област: Сарадња са другим организацијама
1. Пријатељски сусрети и сарадња са другим културно-уметничким, као и просветним
установама у земљи и иностранству.
7. Област: Организација културно-уметничких манифестација:
1. Организација културно-уметничких манифестација, приредби поводом одржавања
значајних датума, прослава, јубилеја, као и учешће у организацији и припреми
традиционалних манифестација на територији општине Алибунар
2. Организација мизичког фестивала ''Распевано пролеће''
3. Организација концерата музике и фолклора
8. Област: Ликовно стваралаштво
1. Изложбе
2. Креативно-интерактивне радионице ликовног стваралаштва са децом и омладином
кроз интерактивну едукативно креативну интеракцију у скопу радионица сликарства
3. Општинске,зонске, покрајинске смотре сликара.
9. Област: Литерарно стваралаштво
1. Песнички сусрети и песничке вечери
2. Гостовања песника ван општине.
Директор
''Центар за културу општине Алибунар''
Оливера Цицовић, с.р.
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ОПШТ.УПРАВА
11.01.2017.
АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА
01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број
позиције

Економска
класификација

Опис

Средства из
буџета

Средства из
сопс. извора

01

04

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у
%

029 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-АЛИБУНАР
Раздео
4
Општинска управа
Глава

178/0
179/0
179/0
179/0
180/0
181/0
181/0
182/0
183/0
184/0
184/0
184/0
184/0
184/0
184/0
185/0
185/0
185/0
186/0
186/0
186/0

4.03

411100
412100
412200
412300
413100
414300
414400
415100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
421900
422100
422200
422300
423200
423300
423400

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Трошкови путовања
Трошкови путовања
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору

1.500.000,00
200.000,00
80.000,00
20.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
100.000,00
30.000,00
15.000,00
400.000,00
50.000,00
136.000,00
180.000,00
10.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
70.000,00

1.500.000,00
200.000,00
80.000,00
20.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
100.000,00
30.000,00
15.000,00
400.000,00
50.000,00
136.000,00
180.000,00
10.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
70.000,00

16,57
2,21
0,88
0,22
0,88
0,66
0,44
1,10
0,33
0,,16
4,41
0,,55
1,50
1,98
0,11
0,,55
0,33
0,22
0,22
1.32
0.77
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186/0
423500
Услуге по уговору
Услуге по уговору
186/0
423600
186/0
423700
Услуге по уговору
186/0
423900
Услуге по уговору
187/0
424200
Специјализоване услуге
187/0
424900
Специјализоване услуге
188/0
425100
Текуће поправке и одржавање
188/0
425200
Текуће поправке и одржавање
189/0
426100
Материјал
189/0
426400
Материјал
189/0
426800
Материјал
189/0
426900
Материјал
190/0
465100
Остале дотације и трансфери
191/0
482200
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
192/0
512200
Машине и опрема
193/0
423700
Услуге по уговору
193/0
423900
Услуге по уговору
194/0
424200
Специјализоване услуге
195/0
423600
Услуге по уговору
195/0
423700
Услуге по уговору
196/0
424200
Специјализоване услуге
197/0
423600
Услуге по уговору
197/0
423700
Услуге по уговору
198/0
424200
Специјализоване услуге
199/0
512200
Машине и опрема
Укупно за главу 4.02
Укупно за раздео 4 Општинска управа
Укупно за аналитику
029
Центар за културу-Алибунар
Укупно за БК
01
Буџет општине Алибунар
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60.000,00
40.000,00
90.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
60.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
180.000,00
10.000,00
250.000,00
180.000,00
1.850.000,00
800.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
800.000,00
9.051.000,00
9.051.000,00
9.051.000,00
9.051.000,00

60.000,00
40.000,00
90.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
60.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
180.000,00
10.000,00
250.000,00
180.000,00
1.850.000,00
800.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
800.000,00
9.051.000,00
9.051.000,00
9.051.000,00
9.051.000,00

0.66
0.44
0..99
0,22
0,,55
0,,55
1,10
1,65
0.66
4,41
1,10
1,10
1,98
0,11
2,76
1,98
20,44
8,83
0,,55
2,21
1,10
0,,55
0,,55
1,10
8,83
100,00
100,00
100,00
100,00

56.
Предшколска установа
''Полетарац''
Алибунар
Дел.број: 219-5/2016
Датум: 14.09.2016.
АЛИБУНАР
На основу члана 57. став 1. тачка 2) и чл. 89. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.Гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/2011, 55/2011, 35/15, 68/15) и члана
28. став 4. Статута Предшколске Установе ''Полетарац'' Алибунар, бр. 380-2/2013 од
27.12.2013.г. и 101-2/15 од 03.04.2015.Управни одбор на својој седници одржаној дана
14.09.2015. године донео је

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар
за школску-радну 2016/2017 годину
ОПШТИ ПОДАЦИ
Годишњи програм рада Установе представља основни документ којим се утврђују облици
и обим услуга, и у коме се у сажетој форми предвиђају одређени резултати васпистно
образовног рада, неге, превентивне здравствене заштите и исхране деце.
Програмом Установе одређују се задаци и координирање свих активности и чинилаца у
Установи и непосредној друштвеној средини у реализацији свих програмских садржаја.
У том смислу, овим Програмом се утврђују:
- обим и облици услуга који ће се реализовати на плану неге, васпитно образовног рада,
сарадње са породицом, друштвеном средином, стручног усавршавања, превентивне
здравствене заштите и исхране деце од једне године до поласка у школу;
- разрађују се и конкретизују задаци и садржаји свих облика рада са децом, а који се односе на
васпитно-образовни рад, негу, превентивну здравствену заштиту и исхрану деце;
- синхронизују се сви садржаји делатности и рационално се распоређују поједине обавезе и
задаци на све њихове извршиоце;
- планирају се програмске активности на стручном усавршавању свих радника у Установи;
- планирају се програмске активности органа управљања.
УСЛОВИ РАДА
Васпитно образовни рад у Установи организоваће се у десет насељених места и исто
толико објеката, значи биће обухваћено цело подручје општине.
Од ових једанаест објеката у којима се изводи рад са предшколском децом, три су
наменски грађена и то: у Алибунару, Владимировцу и Банатском Карловцу.
Алибунар
Један објекат наменски грађен, има седам васпитних група и уписано је 111 деце. Постоји
и једна група продуженог школског боравка где је уписано 20 деце, који долазе на доручак и
ручак. Капацитет објекта је 156 деце.
Објекат је функционално изграђен, има приземље и спрат, са седам потребних радних
соба – учионица, фискултурном салом, трпезаријом, кухињом са потребним простором и
опремом, котларницом за централно грејање. Двориште је опремљено справама за игру. Све
радне собе за васпистно образовни рад су опремљене одговарајућим наменским инвентаром
који је прилагођен за јаслени, обданишни и забавишни узраст. Инвентар у добром стању и све
просторије су климатизоване.
Банатски Карловац
Објекат наменски грађен у власниству ове Установе. Има 7 васпитних група од 1-7 година
и уписано је 164 деце. Капацитет објекта је 180 деце. Објекат је функционално изграђен са 7
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радних соба – учионица, фискултурном салом, трпезаријом, кухињом са потребном опремом.
Објекат је климатизован.
Радне собе су одговарајуће опремљене за све узрасте. Двориште је опремљено справама
за игру.
Владимировац
Објекат у Владимировцу је такође у власништву Установе по намени и функцији као у
Алибунару. Има 5 васпитних група од 1-7 група и уписано је 89 деце. Капацитет је 90 деце.
Објекат има приземље и спрат, са четири учионице, фискултурном салом, трпезаријом,
кухињом са потребним простором и опремом. Због недостатка учионице једна забавишна група
користи фискултурну салу као учионицу. Објекат је климатизован и опремљен сопственим
системом за грејање.
Све радне собе за васпитно образовни рад опремљене су одговарајућим инвентаром који
је у добром стању. Опремљеност играчкама је задовољавајућа. Двориште је заједничко са
Основном школом ''25. мај'' и није опремљено справама за игру.
Остала одељења
Одељења у Добрици, Новом Козјаку, Иланџи, Селеушу, Јаношику, Локвама, Николинцима
и Владимировцу-колонија, раде у саставу основних школа.
Одељења користе сопствене радне собе, а остале просторије заједно са школама. Ове
радне просторије у потпуности одговарају намени за полодневни боравак деце.
ОБЈЕКТИ ЗА ДЕЦУ
Преглед наменски грађених објеката по врстама, броју, капацитету (број места за рад у
једној смени) и адреси:
Ред.број
1.
2.
3.

Назив објекта
Алибунар
Банатски Карловац
Владимировац
Укупно

Број
1
2
3
3

Капацитет
Број групе
Број деце
6
156
7
180
4
90
17
426

Преглед других (прилагођених) простора за рад
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив простора
Добрица
Нови Козјак
Иланџа
Селеуш
Јаношик
Локве
Николинци
Владимировац – колонија
Укупно

Број
1
1
2
1
1
2
1
1
9

Капацитет
24
24
48
24
24
48
24
24
240

КАДРОВСКА ОСНОВА РАДА
У овој радној години предшколским васпитањем и образовањем на територији општине
Алибунар обухваћено је на почетку године 509 полазника у 27 васпитних група.
У реализацији васпитно образовног рада и остваривању циљева и задатака у Установи је
ангажовано 60 радника и то:
- директор
1
- секретар
1
- педагог
1
- васпитачи
36
- педагошки асистенти
3
- медицинске сестре
4
- мед.сестра на превентиви
1
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3
8
3
1
1
2

Број васпитних група и деце је следећи:
Врста услуга
Врој васпитних група
Јаслени узраст
4
Обданишних група
11
Забавишних група
13
Укупно
28

Број деце
72
223
195
490

Број ових група и деце овако је распоређен по насељеним местима и објектима:
1. Алибунар ће имати организовани рад у сва четири облика, јасленом, забавишном
узрасту, припремно предшколском програму и школском боравку, како следи:
- јаслице једна група од 16 деце
- забавиште 2 васпитне групе са 40 деце
- припремно предшколски програм 2 група са 35 деце
- мешовита група српско румунска 20 деце
2. Банатски Карловац ће имати организовани рад у три облика и то
- јаслице две групе са 40 деце
- забавиште четири групе са 94 деце
- припремно предшколски програм 1 група са 30 деце
3. Владимировац ће имати организовани рад у сва три облика
- јаслице једна група са 16 деце
- забавиште две групе са 47 деце
- припремно предшколски програм једна група са 17 дететом
- припремно предшколска мешовита група (5-7 год.) на румунском језику са 12 деце
4. Добрица – једна мешовита група са 20 деце (17+3)
5. Нови Козјак – једна мешовита група са 6 деце (4+2)
6. Иланџа – једна предшколска група са 12 деце
- једна забавишна група са 12 деце
7. Селеуш – једна мешовита група са 14 деце (6+4+4)
8 Јаношик – једна предшколска група са 11 деце (8+3)
9. Локве – једна предшколска група са 16 деце и
- једна забавишна група са 10 деце
10. Николинци – једна предшколска група са 16 деце (9+7)
11. Владимировац – колонија – једна мешовита група са 9 деце (6+3).
Васпитно образовни рад ове школске године организоваће се на Српском језику у
Банатском Карловцу, Добрици, Новом Козјаку, Иланџи и Владимировцу-колонија. На Српском и
Румунском језику организоваће се у Алибунар, Владимировцу и Селеушу. Васпитно образовни
рад организоваће се на Румунском језику у Локвама и Николинцима, док ће се у Јаношику
организовати на Словачком језику.
Сви васпитачи су стручно оспособљени за ову врсту рада, а посебно васпитач у Селеушу
који користи Српски и Румунски језик у мешовитој групи.
Распоред радника у васпитно образовном раду по местима је следећи:
Алибунар:
- Јаслени узраст:
1. Грујић Јасмина, медицинска сестра-васпитач
2. Драгана Бугарин, васпитач
- Млађа група:
1. Дамјанов Данијела, васпитач
2. Живков Жаклина, васпитач.
Средња група:
1.
Дрљан Дадић Бранкица, васпитач
2.
Мијовић Милица, васпитач.
- Старија група:
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1. Станковић Биљана, васпитач
2. Данијела Негру, васпитач
- Предшколски узраст:
1. Радивојев Царан Мариника, васпитач
2. Романца Војновић
Банатски Карловац
- Јаслени узраст:
1. Милена Пантелић – васпитач
2. Гордана Павловић, медицинска сестра васпитач
Старије јаслице:
1.
Илић Драга – мед.сестра васпитач
2.
Маца Граовац - васпитач
- Млађа група:
1. Илић Инес, васпитач
2. Тамара Василић, васпитач
- Средња група:
1. Зора Николић, васпитач
2. Катарина Сабо, васпитач
- Старија група I:
1. Голубовић Милојка, васпитач
2. Гордана Цветковић, педагошки асистент
Старија група II:
1.
Слађана Симоновић
2.
Ивана Чекеревац
- Предшколски узраст:
1. Лукач Милица
Владимировац
- Јаслени узраст:
1. Снежана Слепчевић, медицинска сестра – васпитач
2. Марина Рошу, васпитач
- Млађа група:
1. Мелих Снежјенка, васпитач
2. Магда Мариника, васпитач
- Старија група:
1. Кесић Душанка, васпитач
2. Павловић Марија, васпитач
- Предшколски узраст:
1. Сударски Оливера, васпитач
2. Илионора Стефановић, васпитач, мешовита група на румунском
Добрица:
1. Сенка Вуковић, васпитач
Нови Козјак:
1. Јонел Береш, васпитач – мешовита група
Иланџа:
1. Љубинка Ћук, васпитач – предшколска група
2. Петров Бранка, васпитач – група забавиште
Селеуш:
1. Вирђинија Рујан, васпитач – мешовито припремна предшколска група
Јаношик:
1. Анка Томек, васпитач – предшколска група
Локве:
1. Чобан Мариоара, васпитач, забавиште група
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2. Стефан Виорика, васпитач - предшколска група
Николинци:
1. Менгер Сперанца, васпитач – предшколско мешовита група
Владимировац-колонија:
1. Кларић Мирјана, васпитач – предшколско мешовита група
Радници стручне службе и одржавања су:
Алибунар
-

Грујица Илић, директор, професор
Персица Руњић, секретар
Зорица Нешковић, ССС, административно обрачунски радник
Врка Корина, ВШС, шеф рачуноводства,
Бранислав Рајин, ССС, економ
Весна Мајсторовић, мед.сестра на превентиви
Драгица Ђукић, КВ кувар
Светлана Мирча, ОШ, спремачица
Биљана Милошев, ОШ, спремачица
Драгана Томић, ССС, сервирка

Банатски Карловац
- Миљана Аћимовић, ССС, КВ кувар
- Јадранка Василић, ССС, сервирка
- Валентина Лекић, ОШ, спремачица
- Камберовић Љиљана, спремачица
- Лукић Саша, ОШ, помоћни радник
- Лукач Борка, спремачица
Владимировац
- Дакић Мирјана, КВ кувар
- Арамбашић Биљана - сервирка
- Почуча Драгица, спремачица
- Милосављевић Светлана, спремачица,
ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ

Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Укупно

Објекат
Алибунар
Банатски Карловац
Владимировац
Добрица
Нови Козјак
Иланџа
Селеуш
Јаношик
Локве
Николинци
Владимировац-колонија

Целодневниi 1-3
Број
Број
група
деце
1
16
2
40
1
16

4

72

ОБЛИЦИ РАДА
Целодневни 3-7
Број
Број
група
деце
3
60
4
94
2
47

1

12

1

10

11

213

Свега: облици рада, број група и број деце
Број
Ред. Облици рада
група
Број
1. Јаслени узраст
4

Број
деце

72

Полудневни
Број
Број
група
деце
2
35
1
30
2
26
1
20
1
6
1
12
1
14
1
11
1
16
1
16
1
9
13
195

Време
рада
објекта
6,00 - 15.00
6,00 - 15.00
6,00 - 15.00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
7,00 - 13,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
7,00 - 13,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
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11
13
28
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223
195
490

Језици на којима се изводи васпитно образовни рад:
Језик
Број група
Број деце
Српски језик
21
394
Румунски језик
4
51
Словачки језик
1
11
Језици мешовите групе
2
34
Свега
28
490
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ И РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ
Радно време у Предшколској установи ''Полетарац'' почиње од 6,00 h а завршава се у
15,00 h, што значи да је време рада вртића 9 часова.
У односу на облике рада са децом у вртићима је организован целодневни и полудневни
боравак.
Полудневни: Деца се окупљају од 7,30 h, боравак деце у вртићу је до 12,00 часова.
За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене,
слободне, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, ужина.
Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба
васпитне групе и вртића и чине режим дана.
У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу су организоване следеће
активности:
- активности исхране: - доручак у 8,00 h, ручак од 11,30 h и ужина након одмора у 14,00 часова.
- у периоду од 8,30 до 11,30 h, организују се активности које задовољавају различите развојне
потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на
ваздуху, културно хигијенске – радне активности, а све оне су програмски одређене.
Дневни сплет активности (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и
узрасту.
У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације како би се деца и родитељи
што лакше навикли и прихватили утврђени ритам живота.
То је нарочито важно на узрасту до три године (јаслице), где се посебно поштује
индивидуалност сваког детета.
Дневним распоредом активности обезбеђује се интернивирање дечје активности,
доживљаја, правилно смањење активности по интензитету, што доприноси природном ритму
живљења јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. Режим
живота није посебно испланирано време чије се сатнице држимо, већ система живота и рада
који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.
ФУНКЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Предшколским васпитањем и образовањем се обезбеђује остзваривање права детета и
задовољење потреба деце, породице и друштва.
Средина у којој живи треба да допринесе унапређивању физичком и менталног здравља,
најбоље подстицаје дечјег раста, развоја и учења.
Систем васпитања је отворен за све оне који доприхносе својим утицајем на развој деце
(родитељи, штира и ужа средина).
Рад у овом узрасту доприноси припреми детета за оно што га чега у школи, уопште касније у
животу.
Компензаторска функција предшколског васпитања и образовања доприноси ублажавању
социјалних и културних разлика.
Предшколско васпитање и образовање кроз одговарајуће поступке омогућује помоћ у расту
деце са сметњама као и додатне садржаје деци која су даровитија.
СХВАТАЊА О ДЕТЕТУ
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Основе програма полазе од хуманистичког схватања детета и његовог развоја.
Дете је активно, интерактивно, креативно биће.
Дете је физички, сазнајно, социјално, афективно биће, активно у процесу
васпитања.
Поштовање и уважавање дететове личности – свесно својих могућности.

УЛОГА ПРОГРАМА
Суштина васпитно-образовнго процеса је очување, подстицање, оплемењивање
могућнсоти и својства детета уз обезбеђивање услова за нормални, визички, интелектуални,
социјални, емоционални, морални развој.
Основе програма нуде општу, заједничку оријентацију која се развија у конкретне програме
рада који су промерени деци, условима, потребама, могућностима.
Било која варијанта у концепцији програма рада полази од неколико важних показатеља а
то су: наглашена активнсот детета у процесу; довољно могућности за слободну игру; довољно
доживљаја; искустава; сазнања; узора; времена; материјала што све ставља дете у активног
носиоца овог развоја.
МОДЕЛИ И ИЗБОР МОДЕЛА
Јединствена и целовита концепција основа програма, разрађена је у два модела – А и Б.
МОДЕЛ А – је отворен систем предшколског васпитања и образовања и садржи:
полазишта програма, циљеве, начела, планирање, евалуација васпитно-образовног рада и
улогу васпитача.
МОДЕЛ Б – се ослања на досадашње искуство у васпитно-образовној пракси и садржи:
начела, циљеве, систем активности, организацију живота и васпитно-образовног рада, сарадњу
са породицом и школом.
На основу упознавања са основима и прораде новог програма у току школске године,
стања опремљености, услова и могућнсоти по објектима, ставова, мишљења и процене
васпитача вршиће се опредељивање за модел.

МОДЕЛ А
Општи циљ предшколског васпитања у моделу А је да се допринесе целовитом развоју
детета, тако што ћемо пружити услове и подстицаје да развија своје способности и својства
личности, проширује искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима, и светом.
Општи циљ се разликује кроз глобалне сфере развоја детета и васпитања а то су:
I Група: упознавање и овладавање самим собом.
II Група: развијање односа и сазнања о другим људима.
III Група: израђивање сазнања о околини (свету) и начину деловања на њу.
Ослањајући се на полазишта програма, начела васпитно-образовног рада, општи циљ
васпитања и образовања предшколског детета, улога васпитача је да ствара услове за
квалитетан живот, учење, развој деце и да директно подстиче активнсоти, моделовањем
понашања, техника, поступака.
Као креатор програма истраживач сопствене праксе васпитач планира укупан рад,
васпитну средину, полазећи од посматрања, разумевања деце, њихових потреба, развоја. У
складу са планом врши процену ефикасности и ваљаности.
Докумантација, целокупан начин организације, планирање, реализације вредновања рада
остварују се на основу упутства и вођењу радне књиге.

МОДЕЛ Б
Основни цељ у примени модела Б је развој укупних потенцијала детета и напредовање у
сваком од његових аспеката, уз проширивање односно усавршавање оних домена које је већ
усвојило.
Тај општи циљ остварује се кроз систем активности и обухвата:
- физички развој
- социјално-емоционални развој
- когнитивни развој и
- неговање комуникације и стваралаштва.
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У свим васпитним групама конкретизују се васпитно-образовни задаци и садржаји по
систему активности кроз које се доприноси подстицању и развијању говорне развијености,
радозналости, оригиналности, креативности деце.
Активности су међусобно повезане, чине целину утицаја на дете:
ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ:

-

СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ
РАЗВОЈ:

-

КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ:

НЕГОВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
СТВАРАЛАШТВА:

-

телесне активности
перцептивне активности
здравствено
хигијенске
активности
друштвене активности
активности развоја позитивне
слике о себи
афективне активности
еколошке активности
откривачке активности
логичко-математичке активности
радне активности
саобраћајне активности
говорне активности
ликовне активности
музичке активности
драмске активности

Планирање васпитно-образовног рада по овом моделу обухвата: етапни годишњи план;
сукцесивни недељни план; сарадњу вртића са породицом, основном школом и локалном
заједницом.
Планирање се остварује по посебном упутству за вођење радне књиге.
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕОМ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Основе програма васпитно-образовног рада на језицима националних мањина пружају
могућност деци у вишекултурној средини да усвоје различите облике комуникације:
- уочавање и развој националном и културног идентитета;
- упознавање националне културе;
- усвајање матерњег језика;
- проширивање и успостављање различитих културних веза;
- развијање позитивних ставова према култури других националности;
- прихватање и толеранција различитости.
Извођење васпитно образовног рада реализује се двојезично у мешовитој групи у
Селеушу (српско-румунској).
ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА
Током претходних година Установа је, уз ангажовање сопствених средстава, залагање
васпитача да обезбеде спонзоре и ангажују родитеље, као и кроз проширење делатности,
учинила доста на поправци и уређењу објекта ради обезбеђивања здраствено-хигијенско
естетских услова за рад и боравак деце.
Објекти су заштићени, сачувани од даљег пропадања као што је и комплетна опрема и
инсталације правилно и благовремено одржавана.
И у овој години Установа очекује ангажовање оснивача око свих инвестиција на објектима,
као и нагажовање сопствених средстава, спонзорствима и донаторствима, како би се унапредио
боравак деце у вртићима.
За школску 2015/2016. годину планиране су следеће активности на инвестиционом
одржавању, уређивању објеката:
- У току 2015/2016. године Установа ће посебну пажњу посветити одржавању опреме
и инсталација;
- Израда нове котларнице у Алибунару;
- Кречење делова објеката у Алибунару и Бан.Карловцу и Владимровцу;
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- Ограђивање дворишта у Владимировцу и Банатском Карловцу;
- Опремање фискултурне сале у Алибунару;
- Опремање дворишних површина справама за игру.
Из планираних активности закључује се да је уређење објеката приоритет коме се мора
посветити посебна пажња. Део тих проблема Установа ће решавати у договору са оснивачем
јер је нужно укључити ширу друштвену заједницу у решавању проблема инвестиционог
одржавања објеката ове Установе.
ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Основни задатак програма превентивно здраствене заштите у току године реализоваће се
кроз систематско и организовано праћење здравственог стања деце, и обезбеђивања повољних
услова за правилан психофизички развој.
Пошто је циљ превентивно здравствене заштите очување и унапређивање здравља деце,
током године планирају се и остали задаци у области превенције као што су: правилан режим
рада у Установи, појачан хигијенски надзор, одржавање оптималне температује, одржавање
хигијене деце и особља, редовно обављање санитарних прегледа радника, хигијенско
одржавање радних просторија, а посебно кухињског блока, правилна исхрана деце и друго.
Васпитно образовни рад са децом на пољу превенције спроводиће се путем усмерених
активности, а у договору са васпитачем, из области: хигијене, исхране, прилагођен узрасту,а
путем разговора и дијафилмова.
На основу Правилника о превентивној здравственој заштити и стручној спреми
здравствених радника у Предшколској установи, Установа је у обавези да обезбеди стручни
кадар – медицинске сестре на превентиви која ће обављати:
- дневну контролу хигијенско-епидемиолошких услова,
- дневну контролу здравственог стања деце на пријему,
- периодичну контролу раста и развоја,
- вођење медицинске документаицје,
- здравствено васпитни рад са децом и родитељима.
За обезбеђивање ове врсте кадра неопходна је сагласност оснивача и средства за
финансирање.
На реализацији програма превентивно здравствене заштите радиће васпитачи у сарадњи
са стручним радницима. О реализацији свих програмских задатака водиће се уредно
документација.
ИСХРАНА ДЕЦЕ
Исхрана деце у Предшколској установи има посебан значај јер треба обезбедити
програмирану, рационално и друштвено-контролисану исхрану и стварање приближно једнаких
услова за правилан психо-физички развој деце.
Полазна основа у планирању исхране деце у предшколским установама је Правилник о
нормативу друштвене исхране деце у установама за децу као и упутство за његову примену.
Активности у планирању, спровођењу и контроли исхране имају за циљ очување и
унапређивање здравља деце, њиховог правилног раста и развоја што подразумева следеће:
- да обезбеђује деци у мањој мери оне састојке који су више заступљени у породичној
исхрани и да надокнади оне неопходне састојке које породична исхрана не
обезбеђује у довољним количинама;
- да има васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани, посебно у
навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке вредности, које се у
породицама недовољно користе.
У планирању и састављању јеловника треба се придржавати препоруке за спровођење
норматива за све храњиве састојке појединачно (масти, беланчевине, угљени хидрати,
минерали, витамини итд.).
У складу са Нормативом Установа ће испоштовати структуру дневне исхране деце (број
оброка у току дана) водећи рачуна о њиховој временској распоређености.
ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ
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Задатке неге, васпитно-образовног рада са децомдо 3 године реализују медицинске сестреваспитачи и васпитачи, на основу Правилника о општим основама предшколског програм за
узраст до 3 године.
Основни задци односе се на:
- очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита);
- неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета;
- уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета;
- стварање повољне социјално-емотивне климе, структуирање васпитне средине која
задовољава и мотивише дете;
- у периоду адаптације планирање активности које дететту омогућавају лакши
боравак и навикавање на групу деце и особља;
- посебно неговање индивидуалног контакта кроз јединствен утицај неге и васпитног
рада и постепено прерастање у групне (заједничке) облике рада;
- обезбеђивање здравствено-хигијенских услова.
У оквиру васпитног утицаја и развијања појеидних својстава личности, планирају се посебни
задаци:
- физичко-сензорног развоја;
- емоционално-социјалног развоја;
- сазнајног развоја.
Сви ти задаци се планирају и реализују у оквиру сваке васпитне групе о чему се води педагошка
документација.
Планови, реализација, важни подаци уносе се у радну књигу која садржи:
- ззапажања о васпитној групи (појединцу);
- план неге, здравствене заштите, васпитног рада у току месеца;
- реализација неге васпитног рада у току недеље;
- сарадња са породицом;
- стручно усавршавање.
Поред програма неге и васптинго рада, медицинске сестре у свом раду руководе се
приручником ''Корак по корак 1 – васпитање деце до три године, Активности намењене деци
узраста до три године''. Садржај приручника помаже им да планирају месечни рад, свакодневне
активности, сарадњу, уређење и структурирање средине, праћење развоја детета, сагледавање
ефеката.
Васпитни рад са децом има за циљ да очува, подстиче и оплемењуује понашање детета из
позиције индивидуалног развоја и окружења око њега. У том смислу организују се активности:
1) физичко-сензорног развоја:
- подстичу очување здравља детета;
- подстичу развој покрета;
- подстиче моторику;
- развијају навике.
2) Емоционално-социјалног развоја:
- подстичу различита искуства детета;
- подстичу самосталност;
- подстичу сигурност;
- подстичу усвајање основних норми понашања и вредности.
3) Сазнајног развоја:
- подстичу и негују природну радозналост детета;
- подстичу различита искуства чулним доживљајима;
- подстичу развој говора и комуникације;
- проширују, богате појмове.
ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД ТРИ ДО ПЕТ ГОДИНА И ШЕСТ
МЕСЕЦИ
У целодневном боравку приоритетни задаци васпитно образовног рада са децом од 3 до 5,5
година су:
- стварање повољне средине за учење и развој,
- богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални,
емоционални, физички и интелектуални развој,
- праћење развојних и индивидуалних карактеристика,
- остваривање што боље сарадње на различитим плановима, васпитач-дете,
васпитач-васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ, васпитач-шире окружење.
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Наведени задаци реализују се кроз планирање и развијање тема, садржаја, активности чије је
полазиште дато у Основама програма и на основу чега се врши операционализација од стране
васпитача (конкретни циљеви, садржаји и активности).
Васпитно-образовни програм планира се, реализује и прати на нивоу групе, на нивоу тима
(више група), на нивоу вртића, Установе како би у складу са конкретним карактеристикама
вртић био аутентично место живљења, учења, игре, раста и развоја детета.
Специфичности сваког вртића, потребе, интересовања, могућности деце у групи, на нивоу
вртића као и на нивоу Установе у великој мери одредиће планирање, праћење и евалуација
рада на индивидуалном плану, на плану тимова и на нивоу Установе.
Програмске основе за рад са децом од 3 до 5,5 година, подразумевају да васпитачи у
планирању издвоје циљеве, руководећи се начелима рада, сагледавајући основну функцију и
улогу вртића, имајући у виду ко све и како може да буде део васпитно-образовног процеса
(сарадња) и водећи рачуна о детету и његовом окружењу.
Програмски садржаји и задаци дати у Правилнику о општим основама предшколског програма,
у реализацији кроз месечно-недељно-дневно планирање захтевају поштовање:
- узрасних могућности деце;
- различитих аспеката развоја;
- индивидуализације у раду;
- актуелнсости у животном окружењу;
- показатеља праћења рада (евалуација);
- остварене сарадње са родитељима и средином.
Кроз развијање планираних тема преточених у садржаје и активности прати се и подстиче
физички, социо-емоционални, интелектуални развој и развој комуникације.
Кроз систем игара и активности (перцептивне, моторичке, откривачке, радне, здравственохигијенске активности, активности изражавања итд.) даје се порћка детету да упозна себе,
развије слику о себи и свету који га окружује.
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и
остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања.
Припремни предшколски програм остварује се у Установи кроз два организациона облика:
- полудневни, четворочасовни рад са децом,
- целодневни, кроз рад припремних група у обданишту.
Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:
- целовитом развоју детета,
- развоју способности,
- прођирењу искуства,
- богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, што све чини основ за даље
нове облике учења и укључивања у различите токове живота и рада при чему је
школа прва степеница.
Припремни предшколски програм остварује се у складу са Основама програма предшколског
васпитања и образовања, са понуђеним моделима и доприноси:
- физичкој,
- социјалној,
- емоционалној,
- интелектуалној готовости и мотивацији детета за полазак у школу.
ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Основе програма васпитно-образовног рада на језицима националних мањина пружају
могућност деци у вишекултурној средини да усвоје различите облике комуникације:
1)очување и развој вационалног и културног идентитета;
2)упознавање националне културе;
3)усвајање матерњег језика;
4)проширивање и успостављање различитих културних веза;
5)развијање позитивних ставова према култури других националности, прихватање и
толеранција различитости.
НЕГА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ
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1) Дневна контрола здравственог стања детета:
- пријем детета у вртић након уписа у ПУ (потврда о урађеном систематском
прегледу);
- пријем детета у вртић након одсуства због болести (лекарска потврда после
болести);
- дневна дренажа.
2) Спречавање и субзијање ширења заразних болести:
- спровођењем општих мера за унапређивањем здравља;
- код појаве заразних болести предузимањем противепидемијских мера по налогу
ЗЗЈЗ.
3) Здравствено васпитање и сарадња са породицом у остваривању целокупног програма
превентивне здравствене заштите:
- формирање навика код деце из области личне хигијене,
- правилна исхрана (ритам узимања хране, начин понашања за столом),
- планирање и реализација активности из програма ''Здрав вртић'',
- митивисање родитеља за активну сарадњу и системско праћење и унапређивање
здравља деце,
- едукација родитеља путем здравствено-васпитних метода са циљем да породица
прихвати континуитет у развоју навика које реализују васпитачи и здравствени
радници у ПУ.
4) Периодична контрола раста и развоја детета:
- мерење ТТ и ТВ четири пута годишње (у матичним вртићима медицинских сестара
на превентиви).
5) Редовно праћење хигијенских услова у вртићу
Хигијенски услови ззнатно утичу на целокупно здравствено стање деце. Под хигијенским
условима се подразумева:
- унапређивање личне хигијене деце и особља,
- одржавање опште чистоће простора,
- проветреност простора,
- осветљеност,
- одражвање оптималне температуре и влажности простора,
- ДДД послови,
- начин прикупљања и диспозиција отпадних материјала,
- исправно функционисање и хигијенско одражвање кухињског блока,
- хигијенска исправност намирница,
- хигијенска дистрибуција хране,
- хигијенско одражвање кухињског посуђа и инвентара,
- санитарни прегледи.
6) Вођење медицинске документације:
- радна књига медицинске сестре на реализацији превентивно здравствене заштите,
- евиденција инфективних болести,
- свеска обиласка вртића,
- евиденција фреквенције обољења деце,
- интерни упут од стране ПУ (за децу која се разболе у вртићу),
- повредна листа (код повреда деце у вртићу),
- праћење годишњег и месечног извештаја ЗЗЈЗ,
- евиденција обиласка од стране лекара из Дома здравља.
7) Сарадња са друштвеном средином и стручним институцијама:
- сарадња са Домом здравља – предшколским и стоматолошким диспанзером,
- сарадња са ЗЗЈЗ.
8) Стручно усавршавање
Обнављање и стицање нових знања и вештина запослених радника у области спровођења
превентивне здравствене заштите у циљу унапређивања квалитета превентивне здравствене
заштите обезбеђује се кроз:
- лично усавршавање (литература, прирупници),
- усавршавање кроз сарадњу са другим предшколским установама,
- сусрети медицинских сестара ПУ Србије, семинари, скупови.
9) Документација и евиденција
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Документација на нивоу радне јединице кроз:
дневник рада сестре на превентиви,
евидентирање из потврда после прележане болести детета,
евидентирање потврда при пријему детета у колектив,
фреквенција обољења,
евиденција уписане деце у вртић,
табеларни приказ кретања раста и развоја деце.
Документација на нивоу Установе кроз:
фреквенцију обољења,
годишњи извештај рада,
појединачни извештај рада.

ПРОГРАМ ИСХРАНЕ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

организовати и спровести стручно планирану
хигијенску исхрану свих корисника (правилна, биолошки исправна, задовољвва дневне
потребе организма, гастрономски прихватљива, по изгледу, укусу, конзистенцији),
планирање и праћење исхране и вођење
евиденције о томе,
поштовање Правилника о нормативу друштвене
исхране деце у установама,
наставити и унапредити сарадњу са заводом за
здравствену заштиту – Панчево,
сарадња са стручним институцијама које се баве
унапређењем исхране,
побољшање услова рада објекта,
континуирани рад на унапређењу исхране.

ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА
Задаци социјалног рада у Установи се остварују кроз активности на три нивоа:
I Рад на нивоу Установе,
II Рад на нивоу васпитне групе,
III Рад са појединцем или индивидуални социјални рад.
-

-

-

-

-

учешће у сагледавању и утврђивању потрееба родитеља за облицима рада као и
радним временом;
сарадња Установе са свим службама и институцијама везаним за друштвену бригу о
деци (Центар за социјални рад, општинска служба за друштвену бригу о деци,
Диспанзер за децу, Диспанзер за ментално здравље, уманитарне организације,
Црвени крст...);
прикупљање и анализа статистичких података о деци (према узрасту и полу,
соц.проф. категорије родитеља, број деце у породици, ванбрачне, брачне, деце без
родитеља, разведени родитељи...), праћење позитивних и негативних социјалних
индикатора који ометају рад у групи и предузимање одговарајућих мера,
анггажовање у побољшавању услова рада и стандарда деце;
пријем деце (спровођење конкурса у мају и августу и смештај деце са приоритетним
потребама током целе године), учешће у формирању и структуирању васпитних
група, праћење броја уписане деце по групама и упис нове деце;
прикупљање и анализа статистичких података о присутности деце у вртићима;
упућивање родитеља на прикупљање документације за остваривање права на
регрес за уплате за боравак деце у предшколској установи (треће дете);
пружање струпне помоћи родитељима запосленима из Установе из области
социјалне и здравствене заштите, ангажовање за добијање хуманитарне помоћи за
раднике и децу (храна, хигијена, гардероба);
вођење документације и евиденције о социјалном раду на нивоу Установе, групе и у
индивидуалном раду.

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ''
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Установа се редовно укључује у реализацију активности у оквиру Дечје недеље по програму
Министарства просвете.
Током Дечје недеље у вртићима се реализују садржаји који афирмишу дечја права, дечје
стваралаштво, активности које промовишу дух заједништва, дружења, сарадње, дељења,
дружење деце из школе и вртића, спортске и хуманитарне акције.
ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА
Стручни сарадници учествују у пословима:
- планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитнообразовног рада,
- праћења и вредновања образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног
рада,
- рада са васпитачима,
- рада са децом,
- рада са родитељима односно старатељима,
- рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и претиоцем
детета,
- рада у стручним органима и тимовима,
- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,
- вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.
ЗАДАЦИ:
-

-

-

Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и остваривање васпитнообразовног рада,
праћење и подстицање целовитог развоја детета,
подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и
организвоање различитих видова активности које доприносе дечјем развоју и
напредовању,
пружање подршке васпитачу на унапређивању и осавремењивању васпитнообразовног рада,
пружање подршке родитељима, односн старатељима, на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце,
учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке и
психолошке науке и праксе.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Све наведене области рада стручних сарадника саставни су део њихових годишњих планова и
програма.
У зависности од врсте установе у којој ради и њених приоритета и специфичности, педагог,
психолог, педагог за ликовно и педагог за физичку културу припремају свој годишњи план и
програм рада као и месечне планове рада и воде дневник рада.
Планови садрже:
- планиране активности по областима рада,
- време реализације,
- предвиђене сараднике.
При планирању треб аимати у виду усклађивање плана са циљевима и задацима рада и
приоритетима у раду односно прилагођавање планова рада актуелним и реалним условима у
установи.
Стручни сарадници врше одабир облика и метода рада који обезбђеују остваривање
планираних активности и ефикасност. Стручни сарадници самостално процењују начин
остваривања планираних активности, а у складу са проценом ситуације, својим стручним
знањем и кодексом рада.
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У савременој предшколској установи потреба за тимским радом је израженија и свеобухватнија,
а нарочито на пројектима ради остваривања различитих задатака или програма.
Тимски рад са осталим учесницима предшколског живота је једна од основних претпоставки
успешног рада стручних сарадника. Посебно је важна сарадња са директором устнаове,
стручним сарадницима са којима тимски у оквиру одређених области рада и послова реализује
активности у установи.
У току једне радне године, односно школске године педагог и психолог учествују највише у раду
три тима, а могу да координишу једним тимом.
О свом раду стручни сарадници воде евиденцију кроз:
- дневник рада,
- инструменте за васпитни рад са децом, родитељима и васпитачима,
- протоколе за праћење васпитно-образзовног рада и осталих васпитно-образовних,
односно ваннаставних активности у установи.
Дневник рада је досупан документ који садржи попис активности, а досијеа о индивидуалном
раду са децом спадају у професионалну тајну. Досијеа детета, протоколи индивидуалних
разговора са дететом дају се на увид другом лицу по утврђеној законитој процедури.
Самовредновање свог рада стручни сарадници спроводе на крају радне односно школске
године и периодично након реализованих планираних активности. Оно обухвата све послове из
области које су реализоване.
Сопствена процена остварености резултата свог рада значајна је за унапређење рада и
планирања наредних активности.
ОБЛАСТИ РАДА:
планирање и програмирање васпитно образовног рада,
праћење и вредновање васпитно образовног рада,
рад са васпитачима,
рад са децом,
рад са родитељима односно старатељима,
рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
претиоцем детета,
7. рад у стручним органима и тимовима,
8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама
локалне самоуправе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ
ОРГАНА У УСТАНОВИ
ПРОГРАМ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА
Управни одбор је орган управљања у Установи и ма девет чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови Управног одбора. Управни одбор
чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Своју
активност Управни одбор остваруује кроз одржавање седница. Надлежност органа управљања
одређена је законом, а његов рад уређен је кроз Пословних о раду.
Послови у надлежности управног одбора су:
- доношење правилника и општих аката,
- давање сагласности на акт о организацији и систематизацији послова,
- доношење Предшколског програма, Годишњег плана рада, Развојног плана,
- усвајање извештаја о њиховој реализацији,
- утврђивање Предлога финансијског плана за припрему буџета и доношење
Финансијског плана Установе,
- усваја Извештај о пословању,
- расписивање конкурса и избор директора,
- обављање других послова у складу са законом и Статутом.
ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
Програм рада директора обухвата активности у неколико сегмената: програмирање,
организвоање, руковођење, педагошко инструктивни рад, стручно усавршавање, сарадња са
друштвеномсредином и евалуација.
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У планирању активности директор и помоћник директора Установе руководе се поствљеним
стратешким циљевима развоја предшколске установе:
- трасирање и управљање стратегијом развоја предшколске установе као модерне,
динамичне и отворене установ екоја ослањајући се на дугогодишњу традицију и
искуство, прати научна достигнућа и уважава и ствара нове трендове у области
услуга у образовању;
- унапређивање сарадње са релевантним институцијама на локалном, покрајинском и
републичком нивоу;
- стручно усавршавање свих профила;
- унапређивање сарадње и међуљудских односа у Установи;
- унапређивање материјалног и социјалног положаја запослених;
- увођење ISSO и HCCP стандарда у Установу;
- реализација циљева и активности планираних Предшколским програмом и
Годишњим планом рада за школску 2015/2016.годину;
- инвестиционо и текуће одржавање.
Постављене циљеве у свом раду директор Установе реализује остваривањем следећих
активности:
- учешће у изради годишњег члана рада, предшколског програма и извештаја
установе,
- постављање организације рада – иницирање израде распореда свих видова
распореда свих видова рада и рада служби и сектора,
- постављање ефикасније организације рада,
- учешће у разради и дефинисању информационог система у функцији ефикаснијег
рада Установе,
- упознавање са прописима који регулишу делатност,
- учешће у изради општих аката и правилника Установе и појединачних аката,
- учешће у раду тимова и комисија Установе,
- припрема седница стручних и управних органа Установе,
- праћење активности везаних за безбвведност и заштиту деце, запослених и
родитеља и спровођење мера заштите,
- иницирање стручних служби и тимова у изради пројеката и њиховој реализацији,
- учешће на семинарима, стручним скуповима у Установи и ван ње,
- сарадња са локалном самоуправом, Покрајинским секретаријатом, Министарством
просвете,
- сарадња са средствима јавног информисања,
- учешће у изради програма вредновања рада Установе и његовој реализацији.
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Установа има Савет родитеља који има 29 чланова, а чине га представници свих вртића.
Свооју активност Савет родитеља остварује кроз одржавање седница, његова надлежност
одређена је законом, а рад је уређен кроз Пословник о раду.
Послови у надлежности Савета родитеља су:
- предлаже представнике родитеља у орган управљања и у актив за развојно
планирање,
- разматра предлоге програма васпитања и образовања и извештаје о раду,
- даје сагласност на организовање екскурзија и путовања деце,
- разматра и даје сагласност на организваоње других програм аи услуге који
подразумевају.
ПРОГРАМ РАДА ''САСТАНКА'' ГЛАВНИХ ВАСПИТАЧА
Састанак главних васпитача је орган Установе који има 3 главна васпитача из 3 велика објекта
(Алибунар, Владимировац и Банатски Карловац), а чини га 3 главна васпитача свих вртића,
шеф исхране, сестре на превентиви, стручна служба, директор. Своју активност остварује кроз
одржавање састанака једноммесечно, а по потреби и чешће.
Састанак главних васпитача је оперативно тело које кроз своју активност ствара услове за
боље и лакше остваривање делатности у домену организационих и техничких послова.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
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ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Конпетенције васпитача, медицинских сеестара васпитача и стручних сарадника подразумевају
употребу и развој професионалног знања, планирање и реализација рада, посматрање и
подстицање дечјега раста и развоја, планирање и евалуацију сопственог професионалног рада
и намећу потребу сталног стручног усавршавања.
Закон о основама система васпитања и образовања предвидео је стално стручно
усавршавање, а Правилник је дефинисао могућност напредовања и стицања знања у раду.
Стручно усавршавање у Установи подразумева различите облике реализације, како на
индивидуалномплану тако и кроз организоване облике на нивоу Установе. Годишњи план СУ
обухвата различите облике, садржаје, нивое и активности у које се укључују васпитачи,
медицинске сестре – васпитачи и стручна служба.
Годишњи план СУ је саставни део Годишњег плана рада установе који доноси/усваја орган
управљања на предлог стручних органа, директора, а Педагошки колегијум процењује и
предлаже План стручног усавршавања.
План СУ донет је на основу:
- исказаних личних потреба професионалног развоја запослнеих, односно потреба за
стручним усавршавањем;
- на основу резултата праћења самовредновања кроз стандард – Дечји развој и
напредовање;
- на основу развојних планова установе и кључних области самовредновања, а то су:
1) планови рада обезбеђују подршку за потребе деце и родитеља,
2) план в-о рада је основ за напредовање и развој детета, игре и активности
одговарају потребама и интересовањима деце, тимски се остварују услови за
оптималну адаптацију,
3) вртић је безбедна и сугирна средина,
4) установа подржава и промовиће квалитетан васпитно-образовни рад,
5) функционише систем праћења и вредновања.
ПРОГРАМИ САРАДЊЕ
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на јачање родитељске
компетенције и имају социо-едукативни, а повремено и терапијски карактер. Реализују се на
различите начине, кроз индивидуалне контакте, родитељске састанке на нивоу вртића, или
групе, кутиће за родитеље, рад у Саветовалишту, организована предавања, радионице за
родитеље, припрему и поделу штампаног материјала – лифлета који обрађују различите теме у
области дечјег развоја, односа родитељ-дете и свих других тема за које постоји интересовање.
- РАД СЕСТАРА НА ПРЕВЕНТИВИ – активности сестара на превентиви пружају
подршку породици у развијању и неговању здравствене културе, имају едукативни
карактер и реализују се кроз здравствени кутак у сваком вртићу.
- ПОДРШКА ПОРОДИЦИ У ОСТВАРИВАЊУ РАЗЛИЧИТИХ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – кроз рад социјалног радника пружа се родитељима помоћ
и подршка у погледу информисања о могућностима и начинима остваривања права
из области социјалне заштите.
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ И КРОЗ:
- Програме рада стручних органа;
- Свакодневни контакт са родитељима приликом доласка и одласка детета у смислу
размене потребних информација и одређивање дана у недељи за индивидуалне
контакте са родитељима (''отворена врата'');
- Родитељске састанке које васпитачи планирају током године са темама: обавезно
упознавање родитеља са програмом рада, организацијом, начинима комуникацијје,
функционисања служби у установи и свим другим важним питањима на првом
родитељском састанку. Темама у сфери развоја и васпитања детета, посебним
темама везаним за организацију манифестација, одласка на рекреацију, зимовања,
летовања;
- Информисање о текућим активностима, значајним обавештењима кроз панове за
родитеље;
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Информације које имају за циљ давање подршке родитељима, њихово
информисање, едукацију у циљу јачања родитељске компетенције – панои стручне
службе у вртићима.

САРАДЊА СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
Сарадња са основним школама остварује се континуирано током целе школске године, по
програму рада стручних сарадника и стручних актива.
Активности које се реализују у домену ове сарадње односе се на:
- посету деце припремног предшколског програма основним школама и
присуствовање школском часу;
- посету деце припремног предшколског програма основним школама и укључивање у
манифестације организоване на нивоу школе;
- посета ђака првака вртићима;
- родитељски састанци на тему ''Припрема детета за полазак у школу'';
- састанци васпитача и психолошко предагошке службе школе;
- укључивање стручне службе установе у рад актива психолога и предагога основних
школа.
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са друштвеном средином ће се континуирано реализовати на нивоу вртића и
Установе. Узимајући у обзир специфичности васпитне групе, средине и могућности сарадња ће
се реализовати са:
- културним институцијама (Библиотека, Дом културе...),
- основним школама,
- здравственим установама,
- спортским савезима и удружењима,
- привредним субјектима и свим релевантним институцијама.
САРАДЊА СА ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА УНУТАР И ВАН РЕГИОНА
Установа ће сарадњу са предшколким установама на територији Репбулике Србије, али и у
иностранству реализовати кроз следеће активности:
- организовање и учествовање у студијским посетама са циљем размене искуства,
- учествовање на међународним конференцијама,
- сарадња са предшколским установама у погледу реализације заједничких пројеката,
- сарадња са предшколским установама у погледу заједничког учешћа на
манифестацијама.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ У ПРОГРАМСКОЈ 2015/16.
-

-

Да у скалду са својим могућностима обезбеди оптималне услове за норалан
физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 1-6,5 година;
да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног
рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
да у сарадњи са породицом, широм локалне средине обезбеди јединство васпитних
утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот у вртићима;
да обезбеди што квалитетнику примену Основа програма васпитно-образовног
рада;
реализација Припремног предшколског програма у циљу што боље спремности
предшколаца за полазак у школу;
да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у
коме бораве, живе, раде, уче деца;
да брине о условима рада запослених, као и њиховом материјалном положају;
да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада са децом и
одраслима (радионцие, страни језик, играонице, рад викендом, дечја галерија,
рекреација и сл.) у вртићима;
пружање и других услуга из делокруга рада установе предвиђених Статутом.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ЖИВОТА ДЕЦЕ У ВРТИЋУ
УНАПРЕЂИВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
Пошто живимо у времену које карактерише експанзија сазнања у свим доменима науке,
технике, технологије, културе и уметности намеће се потреба сталног праћења научних
сазнања и унапређења – иновација у васпитно-образовном раду. Искуство које васпитачи буду
стекли путем семинара, саветовања и других облика стручног усавршавања, уградиће се у
свакодневни рад са децом.
Мере за унапређивање и иновирање васпитно-образовног рада биће следеће:
- Омогућити васпитачима најквалитетније облике стручног усавршавања;
- Подстицати и неговати дечју креативност, стваралаштво, оригиналност на плану
говорног, ликовног, музичког ствалаштва.
ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Организовани васпитно-образовни рад у Предшколској установи доприноси успешном
укључењу деце у школски живот и постизање бољих резултата а такође представља и
неопходну допуну породичног васпитања у смислу планског деловања на психички и физички
развој предшколског детета, те се на тај начин смањује разлика која произлази из различитих
социокултурних, породичних услова и стања за оптимални развој деце овог узраста.
Основни задаци васпитања и образовања деце предшколског узраста су:
- да се створе услови за развој здравог, физички добро и складно развијеног детета;
- да се развије и оплемени чулна осетљивост детета као претпоставка интензивног и
истанчаног доживљавања света;
- развијање природне радозналости детета, развијање сазнајних и изражајних
способности детета;
- да се формирају основни елементи моралне личности, љубав и навика према раду,
навике културног и друштвеног понашања.
Да би се ови задаци остварили целокупна васпитно-образовна делатност је у њиховој
функцији.
Рад са децом у Предшколској установи планираће васпитачи у етапном и недељном плану
рада који садржи теме и подтеме. Васпитач ће у току септембра извршити анализу нивоа групе
како би на основу ње могао да утврди задатке и тематски групише садржаје.
Структура месечног тематског плана треба да садржи развојне задатке који су примарни и
одређују месечну тему односно недељне подтеме. У подтеми даље се конкретизују васпитнообразовни задаци и садржаји по тим областима. Приликом планирања водити рачуна да се не
запостави ниједна област нити једна врста активнсоти, као ни узраст деце.
Васпитачи ће сачинити план на естетском уређењу вртића што подразумева уређење
ентеријера и екстеријера. Код уређења ентеријера обратити пажњу на
- уређење радних просторија, хола, санитарних чворова, трпезарије.
Код уређења екстеријера обратити пажњу на:
- уређење дворишног простора које треба изградити;
- одржавање справа и реквизита који нису у функцији;
- одржавање уличног простора.
У одржавању и неговању цвећа у радној соби и холу обавезно учествују деца.
АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ (ЗИМОВАЊЕ, ЛЕТОВАЊЕ, ВРТИЋ У ПРИРОДИ)
У зависности од поменутих услова и материјалних могућности родитеља моћи ће се
организовати зимовање, летовање и вртић у природи.
У случају организације ових облика активности задаци су:
обезбеђивање правилног психофизичког развоја деце;
развијање смисла за сарадњу и дружење деце;
развијање свести за одговорно чување природе и друштвене средине.
За све активности у природи неопходно је благовремено извршити припреме деце и
обавестити родитеље.
ПОВЕЗИВАЊЕ ВРТИЋА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
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САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
Програм сарадње са породицом у оквиру Годишњег програма рада Установе представља
само оријентир у избору могућих облика и садржаја сарадње конкретне васпитне групе. Сваки
васпитач даље разрађује и конкретизује овај програм уважавајући при том специфичност групе
– узраста деце са којом ради бирајући најповољније облике и садржаје сарадње, ниво и
позитивне резултате у односу на васпитно-образовни рад (анкетирање родитеља), временске
могућности и слично.
У току ове године приоритетне активности у планирању и реализацији сарадње са
породицом биће деловање васпитног особља у смислу што интензивнијег укључивања
родитеља у живот и рад вртића кроз пружање широких могућнсоти родитеља за упознавање,
праћење и учествовање у реализацији васпитно-образовног рада.
Ове године предвиђамо следеће облике и садржаје сарадње породице и вртића:
- узајамно информисање родитеља и васпитача;
- свакодневне (кратке) неформалне контакте и саопштавање најбитнијих
информација о детету;
- отворена врата – до сада у мањој мери присутан, а веома ефикасан облик рад
атреба интензивирати ангажовањем васпитача у циљу сопственог припремања за
стручно вођење разговора, али и мотивисања родитеља за коришћење ове
могућности добијања и пружања информација о детету;
- телефонски контакти са родитељима у циљу добијања разних информација у време
одсуствовања детета из Установе.
Родитељски састанци као форма упознавања родитеља са значајним питањима рада
Установе и едукација родитеља. Везано за конкретну проблематику родитељски састанци ће се
организовати као:
- општи родитељски састанци (на нивоу Установе организују се у циљу разматрања
заједничких питања из живота и рада Установе);
- групни родитељски састанци (у зависности од проблематике организоваће се као
панел дискусије, трибине, излагања уз огледне активности или видео снимке са
одређеном проблематиком);
- огледне активности ће се организовати као саставни део групних родитељских
састанака са циљем информисања и приказа реализације васпитно-образовног
рада и едукације родитеља, а реализоваће се као:
• праћење игре деце коју организје васпитач,
• заједничко учешће у игри деце, васпитача и родитеља.
Саставни део родитељских састанака који се баве стручном проблематиком су изложбе за
родитеље, који су најбољи показатељи о реализацији одређених садржаја васпитно-образовног
рада. Позитивна искуства са изложба, од стране васпитног особља и деце, направљених
средстава за рад, намеће потребу њиховог чешћег организовања. Могући су покушаји
укључивања и родитеља у припреми ових изложби.
Родитељ-учесник у раду са децом:
- учешће родитеља у реализацији васпитно-образовног садржаја и активности;
- учешће родитеља у набавци разноврсног материјала, поправци играчака;
- помоћ родитеља у уређењу простора за децу;
- учешће родитеља и деце у активностима заштите човекове околине (еколошко
васпитање);
- учешће родитеља у реализацији излета, посебно ПО и слично;
- учешће родитеља у припреми и реализацији прослава и приредби.
САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ
За успешно школовање деце важна је сарадња предшколске Установе и Основне школе.
Сарадњу ће реализовати васпитачи кроз следеће облике:
- посета школи и упознавање са просторијама школе и њиховом наменом;
- присуство школском часу;
- посета првака вртићу;
- заједнички излети.
Стручни разговори васпитача и учитеља о васпитно-образовним садржајима и
активностима.
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
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Сарадња са друштвеном средином реализоваће се на нивоу Месне заједнице, радних
организација у оквиру насељеног места и општине у целини. Сваки васпитач ће сачинити план
сарадње са друштвеном средином узимајући у обзир досадашња искуства, заједничке интересе
и могућности.
КУЛТУРНО-ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

-

У току ове године културно-јавне делатности ће се одвијати на следећи начин:
на нивоу васпитних група предвидети свечаности поводом разних догађаја;
на нивоу забавишта планирати посете дечјем позоришту;
прихватити позоришне представе у вртићу;
организовати приредбе за родитеље и
предвидети учешће у хуманитарним акцијама.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време у коме живимо карактерише убрзани развој друштвених наука, уметности,
техничких наука па и друштва у целини. С тога се пред васпитаче поставља задатак
перманентног усавршавања. Облици стручног усавршавања биће индивидуални и колективни.
Колективно стручно усавршавање одвијаће се на семинарима, саветовањима на нивоу округа и
Републике.
РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА
ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
На седницама стручног већа разматраће се проблематика која је најнепосредније везана
за рад са децом предшколског узраста, а то је:
- формирање васпитних група;
- разматрање плана и програма за ову годину;
- анализа васпитно-образовног рада и других активности;
- организација зимовања, летовања, вртића у природи;
- организација уписа деце у предшколску установу.
ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА
На првом активу изабрати руководиоца актива. Утврдити план рада и динамику
реализације.
На стручним активима ће се расправљати о следећој проблематици:
- подстицање интелектуалног развоја деце предшколског узраста;
- подстицање активнсоти које делују на социјални развој деце;
- подстицање ликовног стваралаштва;
- подстицање музичког стваралаштва;
- тематско планирање васпитно-образовног рада.
ПЛАН РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА
Васпитно-образовно вће чине: васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадник.
У делокругу свог радда васпитно-образовно веће бави се организационо-техничким и стручним
питањима, планирањем, праћење, вредновањем рада Установе.
*СТРУЧНО ВЕЋЕ ВАСПИТАЧА*
-

припрема делове годишњег плана рада Установе,
предлаже програм стручног усавршавања васпитача,
предлаже примену нових метода и начина васпитно-образовног рада,
разматра стручну проблематику путем предавања, трибина, радионица и сл.,
анализира извештаје са стручних скупова и вредновање в-о рада,
обавља и друге послове који се односе на унапређивање в-о рада,
сарадња са локалном самоуправом.
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*СТРУЧНО ВЕЋЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА*
-

-

разматра резултате васпитно-образовног рада и превентивне здравствене заштите
у Установи,
припрема делове годишњег плана рада Установе,
унапређује организацију здравствене службе обезбеђивањем стручне и потпуне
неге, активности уз негу, исхране деце и потпуне превентивне и здравствене
заштите,
предлаже стручно усавршавање медицинских сестара,
сарађује са стручним институцијама,
разматра стручне теме из области педагогије, развојне психологије, менталне
хигијене и здравствене заштите,
анализира извештаје са стручних скупова и вреднује в-о рад,
обавља и друге послове који се однос ена унапређивање неге, в-о рада и
превентивне заштите.
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки кокегијум чине председници стручних актива, представник стручних сарадника,
представник сестара на превентиви, директор и помоћник директора.
Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање установе и остваривање
делатности.
Своју активност остварује кроз састанке (једном месечно, по потреби чешће) на којима се
разматрају питања из делокруга колегијума у односу на која се доносе одређене одлуке.
Активности (опис послова)
Предлаже и усваја програм
рада педагошког колегијума
Планира
и
организује
остваривање
програма
васпитања и образовања
Планира и координира рад
тимова
по
појединим
областима
васпитно
образовног рада
Прати квалитет васпитно
образовног
рада
и
предлаже
мере
за
унапређивање
Прати
реализацију
развојног плана и предлаже
активности
за
наредни
развојни план
Учествује у изради плана,
прати и организује програм
стручног
усавршавања
наставног особља
Израђује
програм
обележавања
славе
Установе
Разматра, даје предлоге и
вреднује
програм
инклузивног образовања
Води евиденцију о свом
раду – записникци са
састанака и евиденција

Носиоци активности
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум и
тимови

Временска динамика
-

септембар

јун
август
септембар
Током године

Педагошки колегијум,
стручна служба

Током године

Педагошки колегијум и
тим
за
развојно
планирање

Током године

Педагошки колегијум

Напомена

-

јун
август
септембар

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум и
тим за инклузивно

Током године

Председник
колегијума

Током године

У сарадњи са
члановима
тимова подршке
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присутности
ПРОГРАМ РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА
Васпитно образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадници.
У делокругу свог рада васпитно образовно веће бави се организационо-техничким и стручним
питањима, планирањем, праћењем, вредновањем рада Установе.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4..
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Активности
(опис послова)
Анализа организационо
услова рада

Носиоци активности
техничких

Васпитно образовно веће

Разматрање правилника установе који
уређују одређене аспекте рада
Разматра извештаје и записнике са
уписа у односу на број деце и број
формираних група за школску годину
Анализира годишњи извештај о раду
установе
Разматра
Предлог
предшколског
програма установе
Разматра предлог годишњег Плана
рада установе
Анализира појединачне програме рада
тимова
на
нивоу
установе
и
предагошког колегијума

Васпитно образовно веће

Анализирање
извештаја
са
реализованих
екскурзија
и
организованих одлазака са децом
Прати, информише се и анализира
понуде различитих сајмова тематски
сродних делатности установе (Сајам
књига, Пертинијеви дани)
Усвајање
извештаја
ментора
о
процесу увођења приправника у посао
Води евиденцију о свом раду –
записници са састанака и евиденција
присутности

Временска динамика
јун
септемба

-

р
Током године

Васпитно образовно веће

-

јун
август

Васпитно образовно веће

-

август

Васпитно образовно веће

-

јун

Васпитно образовно веће

-

август

Председник
васпитно
образовног
већа
и
руководиоци
тимова,
актива,
председник
педагошког колегијума
Васпитачи

Током године

Учесници сајмова...

Током године

Ментори

-

Председник већа

Током године

Током године

јун

ПЛАН РАДА АКТИВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА
Актив медицинских сестара васпитача обухвата медицинске сестре-васпитаче и васпитаче који
раде са децом до три године.
Баве сее свим важним питањима васпитања, неге, здравствене и социјалне заштите у раду са
децом до три године.
Своју активност у оквиру овог аквита медицинске сестре васпитачи остварују организовањем
састанака, радионица, разменом искустава, демонстрацијом активности, једном месечно, по
потреби, у сарадњи са стручном службом, васпитачима, директором и помоћником директора.
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Активности
(опис послова)
Конституисање актива

Носиоци активности
Чланови актива

Временска динамика
септемба

р

Израђује годишњи и месечне програме
рада актива
Бира стручне теме из програма рада и
носиоце реализације

Чланови актива

септемба

р

Руководилац
актива,
стручна служба, чланови

септемба

р
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Анализира рад актива и реализације
планираних активности
Планира и реализује програм сарадње
са родитељима кроз избор стручних
тема и организоање радионица,
предавања, родитељских састанака
Избор тема, пројеката, активности, за
учешће на стручним сусретима

30.01.2017.

актива
Руководилац
актива,
стручна служба, чланови
актива
Руководилац
актива,
стручна служба, чланови
актива

октобар
Током године и јун

Руководилац
чланови актива

Октобар, новембар и
по
добијању
информација
од
удружења
медицинских сестара
васпитача
По програму рада
актива

актива,

6.

7.

8.

9.

10.

Стручна
тема
1.део:
Праћење
посматрање и документовање развоја
и напредовања детета
Стручна тема 2.део: Израда инструмената и технике праћења, посматрања
и
документовања
раззвоја
и
напредовања детета
Стручна тема: Анализа вођења радне
књиге медицинске сестре васпитача –
дневне скице као саставни део
планирања и реализовања рада са
децом
Води евиденцију о свом раду –
записници са састанака и евиденција
присутности

Стручна служба

Током године

Стручна служба

По програму
актива

рада

Стручна служба

По програму
актива

рада

Руководилац актива

Током године

ПЛАН РАДА АКТИВА ВАСПИТАЧА
Стручни активи васпитача организују се по узрастима и у односу на то постоје: актив јаслених
група, актив мешовитих група и актив васпитача припремног предшкослког програма.
Баве се свим важним питањима васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите у
раду са децом од три до пет година и до 12 месеци.
Своју активност у оквиру овог актива васпитачи остварују организовањем састанака,
радионица, разменом искустава, демонстрацијом активности, једном месечно.
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4..

5.

Активности
(опис послова)
Конституисање актива

Носиоци
активности
Чланови актива

Временска динамика
септемба

р

Израђује годишњи и месечне
програме рада актива
Бира стручне теме у складу са
специфичностима узраста из
програма рада и носиоце
реализације
Анализира рад актива и
реализације
планираних
активности
Планира и реализује програм
сарадње са родитељима кроз
избор
стручних
тема
и
организоање
радионица,
предавања,
родитељских
састанака

Чланови актива

септемба

р

Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива
Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива
Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива

септемба

р
-

октобар

Током године и јун

Током године

Напомена
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Избор
тема,
пројеката,
активности, за учешће на
стручним сусретима

Руководилац
актива,
чланови
актива

по
добијању
информација
од
удружења

Представљање материјала и
искустава са стручних сусрета
''Примери добре праксе''
Стручна тема 1.део: Праћење
посматрање и документовање
развоја и напредовања детета
Стручна тема 2.део: Израда
инструмената
и
технике
праћења,
посматрања
и
документовања раззвоја и
напредовања детета
Стручна тема. Портфолио –
доку-ментовање
развоја
детета
и
доку-ментовање
рада
вааспитача
(професионални портфолио)
Стручна
тема:
Анализа
педагошке документације –
дневне скице као саставни
део
планирања
и
реализовања рада са децом
Анализа
примене
и
реализације
акредитованих
програма
кроз
размену
искуства,
упознавање
са
садржајима
и
начинима
реализације и документација о
истом
Води евиденцију о свом раду
– записници са састанака и
евиденција присутности

Учесници стручних
сусрета

Након реали-зације
стру-чних сусрета

Стручна служба

По програму
актива

рада

Стручна служба

По програму
актива

рада

Стручна
служба,
руководиоци
актива

По програму
актива

рада

Стручна служба

По програму
актива

рада

Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива

По програму
актива

рада

Руководилац
актива

Током године

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Комплетна
израда материјала за
презентацију
у сарадњи
са стручном
службом

ПЛАН РАДА АКТИВА ВАСПИТАЧА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Ред.
бр.
1.
2.

3.

4..

5.

Активности
(опис послова)
Конституисање актива

Носиоци
активности
Чланови актива

Временска динамика
септемба

р

Израђује годишњи и месечне
програме рада актива
Бира стручне теме у складу са
припремним
предшколским
програмом
и
носиоце
реализације
Анализира рад актива и
реализације
планираних
активности
Планира и реализује програм
сарадње са родитељима кроз
избор
стручних
тема
и
организоање
радионица,
предавања,
родитељских

Чланови актива

септемба

р

Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива
Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива
Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива

септемба

р
-

октобар

Током године и јун

Током године

Напомена
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
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састанака, у односу на теме у
вези са припремом детета за
полазак у школу
Избор
тема,
пројеката,
активности, за учешће на
стручним
сусретима
и
манифестацијама

Планира
учешће
на
манифестацији
''Добра
играчка''
Представљање материјала и
искустава са стручних сусрета
''Примери добре праксе'' који
се односе на припремни
предшколски програм
Стручна тема 1.део: Праћење
посматрање и документовање
развоја и напредовања детета
Стручна тема 2.део: Израда
инструмената
и
технике
праћења,
посматрања
и
документовања раззвоја и
напредовања детета
Стручна тема. Портфолио –
доку-ментовање
развоја
детета
и
доку-ментовање
рада
вааспитача
(професионални портфолио)
Стручна
тема:
Анализа
педагошке документације –
дневне скице као саставни
део
планирања
и
реализовања рада са децом
Анализа
примене
и
реализације
акредитованих
програма
кроз
размену
искуства,
упознавање
са
садржајима
и
начинима
реализације и документација
о истом
Израђује план и програм
сарадње
са
основним
школама
Води евиденцију о свом раду
– записници са састанака и
евиденција присутности

30.01.2017.

Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива

по
добијању
информација
од
удружења

Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива
Учесници стручних
сусрета

-

Стручна служба

По програму
актива

рада

Стручна служба

По програму
актива

рада

Стручна
служба,
руководиоци
актива

По програму
актива

рада

Стручна служба

По програму
актива

рада

Руководилац
актива,
стручна
служба,
чланови
актива

По програму
актива

рада

Руководиоци,
стручна служба и
чланови актива
Руководилац
актива

По програму актива

Комплетна
израда материјала за
презентацију
у сарадњи
са стручном
службом

октобар
децембар

Након реали-зације
стру-чних сусрета

Током године

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм инклузивног образовања Установе има за циљ да, у складу са законским новинама и
на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју,
инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им
обезбеди ново, једнноако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без
дискриминације и издвајања деце.
Програм рада инклузивног образовања, са циљевима и задацима, доноси Стручни тим за
инклузивно образовање установе, који именује директор.
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Задаци стручног тима за инклузивно образовање и активности тимова подршке
Задаци Стручног тима
Активности тимова
за инклузивно
Динамика
Динамика
подршке
образовање
1.Информисање и упо- По програму рада Идентификовање
Септембар, октобар,
знавање свих запосле- Тима
деце из осетљивих током
године
за
них са деловима закона
група
новоуписану децу
који се односе на
инклузивно образовање
2.Осмишљавање мера По програму рада Припрема детета са Септембар, октобар,
за спровођење инклу- Тима
сметњама и његових током
године
за
зивног образовања
родитеља за улазак у новоуписану децу
групу
3.Брига о васпитачким Током године
Припрема
деце
у Септембар, октобар,
компетенцијама
и
групи
и током
године
за
едуко-вање родитеља,
сензибилизација њи- новоуписану децу
шире
заједнице,
хових родитеља за
организова-ње
долазак детета са
различитих
видова
тешкоћама у развоју
едукације
4.Брига о сарадњи ро- Током године
дитеља, васпитача и
осталих профила стручњака
5.Координисање рада Током године
Одржавање састанака Током године, на три,
тимова за подршку
чланова тима
односно 6 месеци
деци (ИОП тим)
6.Планирање, праћење Током године
Израда,
праћење, Током године
и евалуација ИОП-а
реа-лизација
педагошких профила
и
ИОП-а,
избор
садржаја,
обли-ка,
средстава и метода
ВоР-а
7.Вођење
Током године
Вођење
Током године
документациј-је
документације
о
(мед.документ.,
пед.
детету
профили, извештаји...)
8.Сарадња са другим Током године, по
релевантним
потреби
институци-јама
и
организацијама
(здравствене
институци-је, Развојно
саветовали-ште, НВО,
НСШО ''Мара Мандић'',
интерресорна комисија,
ОШ...)
9.Стручно
Током године
усавршавање
У циљу постизања еффикасности и квалитета оббразовно-васпитногг рада са децом, а у склауд
са Законом о Основама система образовња и васпитања, на нивоу Установе је образзован Тим
за инклузивно образовање ПУ ''Дечја радост'' (задаци Тима за инклузивно образовање су у
табели). Тим чине стручњаци различитих профила: представник васпитача, стручни сарадници
Установе (психолог, педагог, социјални радник), представник родитеља и по потреби стручњак
ван установе, подржан од стране локалне самоуправе.
•

ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
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Програм инклузивног образовања садржи прописане процедуре припреме, израде и
спроовђења Индивидуалног образовног плана. Писање ИОП-а за свако појединачно дете има
своје место у оквиру шире слике специјалног образовног процеса. У овом процесу, предшколско
образзовање и васпитање представља основу за даље учење, чиме Установа добија посебан
значај и улогу, нарочито уколико се рано препозна тешкоћа и благовремено започне са
одговарајућом подршком.
У складу са тим, а на основу закона, Стручни тим за инклузивно образзовање Установе доноси
Програм инклузивног образовања у коме се, поред осталог, дефинишу и процедуре, поступци и
обавезе Тима за пружање додатне подршке детету – ИОП тима (активности тимова подршке су
у табели).
• ТИМ ПОДРШКЕ
Подршка се односи на било коју адаптацију или модификацију са циљем обезбеђивања што
боље укључености детета у васпитно-образовни процес. За децу за коју се процени да им је
потребна додатна подршка, формирају се мали Тимови за пружање додатне подршке
детету, који правве индивидуалне образовне планове за свако дете. Чланове тима за дете
чине: један или два васпитача, родитељ, односно старатељ, стручни сарадници, сарадници,
асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. ИОП за дете се ради само уколико је
добијена сагласност родитеља за спровођење индивидуалног образовног плана.
ОБЕЗБЕЂИВЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОДРШКЕ И/ИЛИ СЕРВИСА
Уколико се процени да је детету потребна додатна подршка за стицање образовања, Установа
ће осигурати приступ Интерресорној комисији преко Дома здравља. На основу процене ове
комисије, одредиће се врсте могуће додатне образовне, здравствене или социјалне подршке.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У Посебном протоколу су представљене превентивне активности и дефинисане процедуре у
заштити деце од насиља, у којима је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад
васпитно-образовне установе.
Посебни протокол је обавезујући за све који учествују у животу и раду васпитно-образовне
установе, а намењен је деци, васпитачима, стручним сарадницима, директорима, ненаставном
особљу, родитељима, старатељима и представницима локалне заједнице.
Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце применом: мера
превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце и мера интервенције у
ситуацијама када се јаввља насиље, злостављање и занемаривање у установама.
Установа је формирала Тим за заштиту деце од насиља.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
-

-

Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања односи се на
свакодневни рад са децом и родитељима.,
Надовезује се на Протокол и чини конкретизацију активности и садржаја који као део
програмских активности негују добре односе.
Документа Установе:Посебни протокол за заштиту предшколске деце од насиља,
злостављања и занемаривања у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар,
План рада тима, Програмзаштите деце од насиља, злостављања и занемаривања
презентовани су и усвојени на Управном одбору Установе, Савету родитеља,
Педагошком колегијум, Педагошком већу, а истовремено сваки запослени има
обавезу да се информише детаљно о овим документима.
Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је могући оквир
активности које се у сваком вртићу и васпитној групи могу искористити као
полазиште за конкретизацију и креирање нових активности.

ЦИЉЕВИ:
- Стварање безбедне средине за живот, рад деце
- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције, уважавања
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Подизање нивоа свести и повећање осетљивости запослених у сврху препознавања
насиља, злостављања и занемаривања
Промена културних, друштвених норми, стереотипа и предрасуда које подстичу
насиље.

Превенција насиља, злостављања и занемаривања
АКТИВНОСТИ НАЧИН
НОСИОЦИ
ДИНАМИКА
РЕАЛИЗАЦИЈ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
Е
1.ИНФОРМИ- ВО веће
- тим за зашти- почетак
САЊЕ
- активи
ту на нивоу године
- запослених
интерни установе
током
- родитеља
састанци
по васпитно године
- деце
објектима
особље
- УО, савета - родитељски - руководиоци
родитеља
састанци
актива
панои
за социјални
родитеље
радник
- индивидуал. стручна
контакти
служба
- извештаји
- изводи из
протокола
2.СТВАРАЊЕ
Свакодневни
-васпитно
Током године
БЕЗБЕДНЕ
увид и преду- особље
СРЕДИНЕ
зимање мера -помћно
(соби,
холу, осигурања
особље
дворишту...)
безбедности
-главни
деце
васпитач/руководиоци
-сестре
на
превентиви
-лице
за
безбедност
3.ОБЕЗБЕЂИ- Континуирано
-васпитно
Континуиран
ВАЊЕ
СТА- и стално при- особље
о
ЛНОГ НАДЗО- суство васпиРА НАД ДЕ- тног особља и
ЦОМ
одрасле особе
током боравка
детета
4.ДОНОШЕЊ
-активност/ра-васпитно
-септембар,
Е
ПРАВИЛА дионице
особље
октобар
ПО-НАШАЊА
-игре
-деца
-током
У
-израда посте- -родитељи
године
ГРУПАМА/ВР- ра/паноа
са -стручни сараТИЋУ КАО И донетим пра- дници
НАЧИНА РЕ- вилима понаАГОВАЊА
шања у разлиПРИЛИКОМ
читим ситуациКРШЕЊА
јама
ИСТИХ
-прављење лифлета, плаката, збирки

5.ФОРМИРАЊЕ
СТАВОВА,

-различите врсте активности
-радионице

-васпитно
особље
-деца

Током године

МОГУЋИ
ИЗВОРИ

ПРАЋЕЊЕ

- закон
- протокол
- годишњи
план

- извештаји
тима
за
заштиту
- увид у документацију:
васп.особља
струч.
службе

Планови на
нивоу
вртића

-извештај
тима
-документ.
васпитача/вр
-тића

-тим
-тимови
вртићу

Приручници
:
животне
вре-дности,
кру-гови
пријатељства, учионица
добре
воље...
-садржаји
ко-ји
развијају
толеранцију
, ја, ја и
други, када
смо за-једно
-основе програма
и
наве-дени

у

-тим
-планови
и
документација вртића
-планови
и
документација васпитача

-документ.
васпитача
-тим
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РАЗЗВИЈАЊЕ
ТОЛЕРАНЦИЈЕ, РАЗУМЕВАЊА, ПРИХВАТАЊА
6.ПОДСТИЦАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ПОВЕРЕЊА РОДИТЕЉА
ЗА
ПРОБЛЕМЕ
ДЕЦЕ – ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
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-дружења
-посете
-заједнички
излети
-спортско забавне активности
-појединачни
општи родитељски састанци
-тематски састанци и радионице
-индивидуални
контакти

приру-чници

-родитељи
-стручни сарадници

-васпитно
особље
-тим

30.01.2017.

Током године

-основе програма
-радионице
-теме активности
са
те-мама
развој
детета,
пона-шања,
ауто-ритета
и
одговорно родитељство

-документ.
рада васпитач.особља

Поступак у интервенцији:
1. Провера сумње/откривање насиља
2. Заустављање насиља – пружање помоћи
3. Смиривање учесника
4. Обавештење родитеља и релевантних особа у Установи
5. Консултације (састанци – догооври)
6. План заштите
7. Ефекти предузетих мера
У организовању превентивних и интервентних мера и активности на нивоу Установе. Тим води
документацију о планираним и реализованим активностима, евидентира случајеве (о томе
прави своје инструменте за долажење до података на основу којих прави извештај).
ВАСПИТНО ОСОБЉЕ
Планира, бележи, реализује и
анализира
превентивне
активности током године
Прати,
анализира
реализоване активнсоти и
предузете мере у оквиру
превент.и
интервенције
(1.ниво)
Сачињава извештај у својој
документацији и извештаји се
обједињују на нивоу вртића

ТИМОВИ НА НИВОУ
ВРТИЋА
Планира, бележи превентивне
активности у вртићу почетком
радне године и током године
Евидентира
случајеве
насиља, предузима мере и
ефекте
предузетих
мера
(мере другог нивоа)
Даје извештај тим у установе
два пута годишње

ТИМ НА НИВОУ УСТАНОВЕ
Сачињава програм заштите
Информише
запослене
родитеље
о
планираним
активностима,
организује
потребну едукацију
Предлаже мере, организје
консултације, доноси одлуку о
поступцима у случајевима
насиља током године
Прати и процењује ефекте
примењених мера

Интервентне мере
Превентивне активности имају за циљ да се злостављање, занемаривање и насиље спрече.
Интервентне мере подраумевају интервенцију када се злостављање, занемаривање, насиље
дешава (у току) или се десило међу децом, између запосленог и детета или од стране трећег
лица над дететом, запосленим или родитељем.
Облици насиља могу бити различити по нивоу, интензитету, степену ризика и последица.

I
ниво

НИВОИ
Ударање, уједање, гурање, штипање, ругање,

КО ВРШИ ИНТЕРВЕНЦИЈУ
Васпитно особље
Сарадња са родитељима

МЕРЕ ЗАШТИТЕ
-појачан васпитни рад
-план рада по групама/
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II
ниво

III
ниво
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етикетирање, псовање,
подсмевање, искључивање из активности
Шамарање,
ударање,
оти-мање, уништавање
имовине, претње, уцене,
искључивање
Туча, дављење, опекотине,
наношење
телесних
повреда,
застрашивање,
ограничавање кретања,
малтретирање, изолација
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вртићу
Васпитно особље
Стручни сарадници
Родитељи

-појачан васпитни рад
-план рада по групама/
вртићу

Тим за заштиту, директор,
стручна служба, спољна
мрежа, родитељи

-појачан васпитни рад
-покретање поступака

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Нормалан психо-физички развој деце предшколског узраста подразумева очување
здравља. Рад на здравственој заштити и превентиви одвијаће се кроз развијање и формирање
хигијенских навика, правилног смењивања активнсоти, одмора, боравка деце на ваздуху.
У циљу контроле здравственог стања деце сарађиваће се са Домом здравља, ради
организовања систематског прегледа, обавезног прегледа деце пред полазак у школу,
вакцинација деце и контрола брисева. Са стоматолошком амбулантом такође остварити
сарадњу у циљу редовног прегледа и санирања оштећених зуба.
ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
Програм рада директора одвијаће се кроз следећа подручја:
- организационо-координациони послови;
- педагошко-инструктивни рад;
- стручно усавршавање;
- рад на развоју друштвено-економских и међуљудских односа;
- сарадња са друштвеном средином, стручним и другим институцијама.
Организационо-координациони послови обухватају следеће:
- организација свих припремних активности на изради Годишњег извештаја о раду
Установе и изради Програма рада за текућу годину;
- организација и координација послова у вези са почетком нове школске године
(планирање кадрова, формирање васпитних група, утврђивање нормативног
капацитета Установе).
Педагошко инструктивни рад:
- врши информативне прегледе објеката по насељеним местима ради општег увида у
стање и рад (са стручним сарадницима преглед врши ради увида у реализацију
Програма васпитно-образовног рада);
- врши посете васпитачима;
- према потреби, учествује на родитељским састанцима.
Стручно усавршавање:
- индивидуално прати стручну литературу из педагошко-психолошких дисциплина и
друштвено-економског система;
- учествује у раду стручних тела;
- учествује на одговарајућим семинарима и саветовањима који се организују у граду и
земљи.
Рад на развоју друштвено-економских и међуљудских односа:
- проучава и прати економско стање установе;
- активно учествује у раду управљања, предлаже доношење одлука и мера у циљу
унапређивања рада и пословања, организује информисање радника о раду и
одлукама органа управљања;
- делује на развој односа у колективу заснованих на међусобном поштовању,
разумевању и сарадњи. Такве односе у првом реду негује са најближим
сарадницима.
ПРАЋЕЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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Праћење реализације активности које су планиране Годишњим планом рада, остварује се кроз:
Р.бр.

САДРЖАЈ
ГРАЂЕЊА

НАЧИН ПРАЋЕЊА

1.

Васпитно образовни
рад (програмске
активности)

2.

Инклузивно
образовање

-

3.

Заштита деце од
насиља

-

4.

5.

Одмор и рекреација
(путовања деце)

-

Здравствена
заштита

-

6.

Стручно
усавршавање

-

7.

Стручни органи

-

8.

Сарадња са
родитељима и
локалном средином

-

Увид у
дневнике рада
Присуствовањ
е активностима
Извшетаји
радних јединица
Увид у
документацију
Радна књига
васпитача
Радна књига
стручне службе
Евиденција
тима за инклузивно
образовање
Евиденција
тимова подршке
Евиденција
тима
Документација,
шеме, писани
материјали,
препоруке...
Записници,
извештаји...
Радионице за
децу и родитеље
Извештаји
васпитача након
реализованих путовања
Извештаји
сестара на превентиви
Извештаји
нутриционисте
Извештаји
Завода за јавно
здравље
Записници
актива
Евиденција о
присуству семинарима
Записници са
одржаних седница
Присуствовањ
е састанцима
Анализа
реализованих тема
Извештаји
раднх јединица

НОСИОЦИ

актива
-

-

-

-

Културне и јавне
манифестације

-

Извштаји рад.
јединица
Струна служба
Педагошки
колегијум

-

Педагошки
колегијум
Директор
Тим за
инклузивно образовање
Тимови
подршке
Стручна служба
Васпитачи
Медицинске
сестре васпитачи
Директор

-

Тим за заштиту
деце од насиља
Социјални
радник
Струна служба
Директор

-

Васпитачи који
реализују путовања
Васпитно веће
Медицинске
сестре на превентиви
Нутрициониста
Главни
васпитачи

-

Педагошки
колегијум

-

Руководиоци

-

-

-

Током
године
Током

године

Током
године
Током

године

Педагошки
колегијум

-

Васпитачи
Главни
васпитачи
Стручна служба
Педагошки
колегијум
Главни
васпитачи
Педагошки
колегијум

-

КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

Током
године

актива

9.

Стручна служба
Руководиоци

-

ДИНАМИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током
године
Мајјун
По
потреби
Током
године
Мајјун

Мајјун
Током
године
Мај-

јун

Током

године
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Према Закону о друштвеној бризи о деци у оквиру 40-часовне радне недеље утврђено је
30 сати непрестаног рада са децом, па је у складу са њим утврђено годишње задужење сати и
сачињен календар рада.
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у току два полугодишта за
одељења забавишног узраста.
За време зимског и летњег распуста васпитачи и помоћно особље забавишта раде у
целодневном боравку.
ПЛАН АКТИВНОСТИ У П.У. ПОЛЕТАРАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР

- Прослава дана јесени
- Дечја недеља и слава објекта у Алибунару Света Петка 27.10.14.
- Организовање школе у природи (зимовање)

ДЕЦЕМБАР

- Приредба – Дочек ДЕДА МРАЗА у част НОВЕ ГОДИНЕ
-слава у објекту у Бан.Карловцу Ваведење
- Дечја радост – игре на снегу

ЈАНУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ

ЈУН

- Приредба за маме ''8. март''
- ''Шта знаш о саобраћају''
- екологија
- Пролећни крос
- Међународни дан породице
- једнодневна екскурзија предшколаца
- излет Делиблатска пешчара за децу узраста до 5 година
-једнодневна екскурзија
- Завршна годишња приредба
- 4. јун – Међународни дан заштите околине

ЈУЛ

У Алибунару, 14.09.2016.г.

Председник Управног одбора
Царан Мариника, с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ОПШТ.УПРАВА
25.01.2017.
АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА
01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број
позиције
001
Раздео
Глава

200/0
201/0
201/0
201/0
202/0
203/0
204/0
205/0
206/0
206/0
206/0
206/0
206/0
207/0
208/0
208/0
208/0
208/0
208/0
208/0
209/0

Економска
класификација

Опис

Средства из
буџета

Средства из
сопс. извора

01

04

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у
%

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА АЛИБУНАР
4
Општинска управа
4.04

411100
412100
412200
412300
413100
414300
415100
416100
421100
421200
421300
421400
421500
422300
423200
423300
423400
423500
423600
423700
424200

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

29.204.760,00
3.850,200,00
2.200.000,00
530.000,00
100.000,00
400.000,00
1.800.000,00
270.000,,00
120.000,00
3.200.000,00
300.000,00
480.000,00
395.000,00
50.000,00
200.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
150.000,00
3.000.000,00

7.560.000,00

36.764.760,00
3.850,200,00
2.200.000,00
530.000,00
100.000,00
400.000,00
1.800.000,00
270.000,,00
120.000,00
3.200.000,00
300.000,00
480.000,00
395.000,00
50.000,00
200.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
150.000,00
3.000.000,00

55,19
5,78
3,30
0,79
0,15
0,60
2,70
0,40
0,18
4,80
0,45
0,72
0,,59
0,07
0,30
0,37
0,07
0,07
0,30
0,22
4,50
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209/0
424300
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге
209/0
424900
210/0
425100
Текуће поправке и одржавање
210/0
425200
Текуће поправке и одржавање
211/0
426100
Материјал
211/0
426300
Материјал
211/0
426400
Материјал
211/0
426800
Материјал
211/0
426900
Материјал
212/0
444200
Пратећи трошкови задуживања
213/0
465100
Остале дотације и трансфери
214/0
482100
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
214/0
482200
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
215/0
512200
Машине и опрема
Укупно за главу 4.04
Укупно за раздео 4 Општинска управа
Укупно за аналитику
001
Центар за културу-Алибунар
Укупно за БК
01
Буџет општине Алибунар

30.01.2017.

250.000,00
300.000,00
350.000,00
470.000,00
400.000,00
100.000,00
420.000,00
5.500.000,00
300.000,00
500.000,00
3.300.000,00
40.000,00
100.000,00
220.000,00
59.049.960,00
59.049.960,00
59.049.960,00
59.049.960,00

7.560.000,00
7.560.000,00
7.560.000,00
7.560.000,00

250.000,00
300.000,00
350.000,00
470.000,00
400.000,00
100.000,00
420.000,00
5.500.000,00
300.000,00
500.000,00
3.300.000,00
40.000,00
100.000,00
220.000,00
66.609.960,00
66.609.960,00
66.609.960,00
66.609.960,00

0,37
0,45
0,52
0,70
0,60
0,15
0,63
8,25
0,45
0,75
4,95
0,06
0,15
0,33
100,00
100,00
100,00
100,00

57.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Алибунар, Ж. Зрењанина 4
013/641-933

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 2017
Туристичка организација општине Алибунар, чији је оснивач Општина Алибунар, поседује
свој план и програм рада који је заснован на основу темељне анализе пословања и активности
у претходним годинама.
Основна делатност Туристичке организације општине Алибунар је промоција туризма у
општини и подстицање развоја туризма у општини Алибунар.
У складу са Статутом Туристичке организације општине Алибунар и Законом о туризму,
обавља следеће делатности:
- Израда програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописом
о планирању и уређењу простора за туристичка места на територији општине;
- Унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у тиристичким местима
(комунално опремање и одржавање, подстицање изградње спортско-рекреативних и
других пратећих садржаја јавног карактера од интереса за туризам и др.);
- Усмеравање и координирање активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и
подизању нивоа квалитета туристичких комплементарних садржаја и стварања
атрактивног амбијента у туристичким местима;
- Организовање туристичке информативно-пропагандне делатности, културне, спортске и
друге манифестације од интереса за унапређење туризма у општини.

-

-

-

-

-

Под другим делатностима подразумевају се и:
Подстицање и координирање активности на развијању специфичних видова туризма,
као што су: наутички, ловно-риболовни, културно-манифестациони, излетнички;
Праћење и анализирање кретања на домаћем тржишту, праћење стања у области
туризма и делатностима везаним за туризам у циљу иницирања предлога за доношење
нових или измену постојећих прописа у овој области и предлагање мера за унапређење
свих видова туризма;
Стварање материјалних, организационих и других услова за одмор, опоравак и
рекреацију грађана – развијање и унапређивање рецептивне и иницијативне функције
туризма;
Формирање и јачање јединственог информационог система у области туризма на нивоу
општине и обезбеђивање његовог укључења и повезивања са одговарајућим
информационим системима на републичком и националном нивоу;
Организвоање водичке службе у туризму;
Деловање на заштити и унапређивању животне средине;
Остваривање и унапређивање сарадње са туристичким и за развој туризма
заинтересованим формама и организацијама у општини, са туристичким организацијама
у Републици, Туристичком организацијом Србије, и предузимање мера за укључивање
општине у регионалне и националне пројекте и програме развоја и промоције туризма;
Подстицање, усмеравање и координирање рада туристичкких друштава на подручју
општине;
И сви други послови везани за реализацију програма и планова рада Туристичке
организације.
ПЛАН РАДА

Туристичка организација општине Алибунар се доследно држала циљева које је
поставила у плану и програму и остваривала активности ради целовите реализације програма.
Промоција туризма општине Алибунар и покушај валоризације потенцијала су један од
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основних зацртаних задатака. Преузета је улога свеобухватне промоције општине као
економске, географске и културне дестинације чиме би реализовали стратегију развоја и раста
стандарда општине.
План је подељен на 4 квартална периода, описана у свим планираним активностима и
пројектима.
I квартал (јануар – март)
На основу искуства ТООА, почетак године је плански и програмски одређен као
припрема за почетак туристичке сезоне, на основу ког би спремно дочекали предстојеће
изазове.
Излетиште Девојачког бунара поред великог броја атрактивних дестинација и објеката,
води рачуна о објекту старог бунара у центру Излетишта који је уз црквицу-брвнару, најважнија
туристичка атракција у Девојачком бунару јер је по многим легендама ово насеље и добило
назив бунара на излетишту Девојачког бунара. Уз неопходну сарадњу са ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Алибунар'' која ће одрадити предмер и предрачун радова, ТООА
покушава да реализује план на уређењу комплетног излетишта.
У програму рада Туристичке организаицје општине Алибунар је санирање и
оспособљавање за рад ''Горанског дома'' на територији Девојачког бунара. Реч је о врхунском
објекту разних могућности који својим угоститељским потенцијалом пружа могућност високо
котиране туристичке дестинације на територији целе Србије. У зависности од средстава и
могућности наше општине, планиран је рад на завршној реализацији и ступање у рад
угоститељског објекта са пратећим садржајем.
II квартал (април – јун)
''Првомајски уранак 2017'' на Излетишту Девојачког бунара. Реч је о традиционалној
манифестацији вишеструко значајној за целу општину Алибунар, којом између осталог и почиње
сезона манифестација.
''Дигитални хербаријум 2017'' представља програм упознавања деце са одговорним
односом према природи ли њеном очувању кроз проактивни програм активности у самој
природи. Окупља огроман број деце из наше општине и успешно промовише богатство флоре и
фауне Делиблатске пешчаре.
''Бициклијада 2017'' представља манифестацију природног мапирања и успостављања
односа између љубитеља вожње бицикла у природи и природног богатства Делиблатске
пешчаре. Фасцинирајући број фанова и сама промоција Делиблатске пешчаре чине симбиозу
сјајног рекреативно-забавног пројекта.
''Сабор пчелара 2017'' манифестација којом ТООА доказује да развојем и
промовисањем туристичког потенцијала може да се створе и економске врендости, а у
будућности смањи и незапосленост младих у општини Алибунар. Пчеларство у Делиблатској
пешчари има дугу традицију и мед са ових простора се истиче природношћу и лековитошћу.
Усмеравањем ка бављењу производњом меда и препарата од меда долзаи до развоја
еколошког бизниса, а и истовремено максимално одржавамо природно окружење. Стара
пословица каже ''Док буде меда, биће и људи''.
ТООА у свом плану доноси одлуку за радове на пројекту санације базена у
Девојачком бунару и санације на градском базену у Банатском Карловцу. Веома
популарни базени захтевају сталну обнову и санацију објеката који су неопходни да би
спортско-рекреативни комплекси несметано функционисали.
III квартал (јул – септембар)
''Летње ноте 2016'' на Излетишту Девојачког бунара. Манифестација ће и ове године
имати међународни карактер и још једном показати врхунски резултат у друштвено-економској
промоцији наше општине. Традиција у склопу са прелепим амбијентом из године у годину овај
сјајни пројекат чини глобалнијим и масовнијим и једна је од најважнијих промотера
општинеАлибунар, њеног туристичког, економског и културолошког потенцијала.
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''Београдски манифест 2017'' по свом концепту, разноврсности и ексклузивној локацији
одржавања јединствени је догађај у региону. Поред садржаја којим се представљају најбоље
манифестације и дестинације из Србије и окружења, организатори су сајам обогатили светским
атракцијама као што су Фестивал балона и Фестивал ватромета. По лепом времену, преко
видекда, на Калемегданској тврђави ствара се светска атмосфера и концептом добијамо изглед
Србије у малом.
Процена је да ће ове године поменута манифестација привући преко 100.000 људи,
што је идеална прилика за промоцију општине Алибунар, јер сем посетилаца из наше државе,
манифестацији присуствује огроман број страних туриста.
''Игре без граница 2017'' – спортска манифестација која на посебан начин промовише
летњу инфраструктуру Делиблатске пешчаре која је намењена младина. Промовише се
такмичарски дух чији је директан циљ брига о друштвеној користи младих и њиховом здрављу.
На базену у Девојачком бунару који је оличење природе Делиблатске пешчаре промовишемо
одличну услугу, дружење и пријатне тренутке одмора и забаве. Очекује се огроман бброј гостију
са целе територије оштине Алибунар.
''Дани рибара 2017 Јаношик'' – на каналу ДТД Туристичка организација општине
Алибунар је као коорганизатор учествовала у припреми спортско-рекреативне манифестације.
Искористили смо да помажемо још туристичког потенцијала наше општине, створимо
друштвено одговорну слику и најбитније промовишемо максималну заштиту приорде и њене
лепоте на територији која припада нашој општини.
IV квартал (октобар-децембар)
''Дани Милоша Црњанског 2017'' – манифестација која се одржавва свваке године у
знак сећана на живот и рад великог српског књижевника и има за циљ подстицање младих
људи, потенцијалних писаца, на стварање на плану литерарног изражавања. Уз планирану
сарадњу са ''Центром за културу општине Алибунар'', у плану је подизање манифестације на
највиши могући ниво којим би се промовисали потенцијали културе и туризма наше општине.
''Изађи ми на теглу 2017'' – Туристичка организација општине Алибунар као
коорганизатор са Организацијом ''Башта Машта'' има у плану реализацију караванске спортскокулинарске манифестације која има за циљ да споји традиционално и модерно, село и град,
прошлост и садашњост и пронађе најбољи рецепт за ајвар у Србији.
ОПШТИ ЦИЉЕВИ
Туристичка организација општинеАлибунар у наредном периоду планира да обезбеди
квалитетан и разноврстан програм кроз разне активности. Очекује се и већи степен сарадње са
Спортским савезом општине Алибунар и Центром за културу општине Алибунар. Симбиоза
поменутих организација у одређеним пројектима ће унапредити и осавременити културноекономски значај општине Алибунар у јужно-банатском региону и шире.
Реализацијом заједничких пројеката са осталим општинским институцијама биће
унапређена и сопствена делатност. Туристичке организације општине Алибунар, чиме ћемо
обезбедити услове за константан развој туристичких потенцијала.
У наредном периоду очекује се веома динамичан развој локалитета ''Девојачки бунар''
и то првенствено као излетничког и фреквентног пункта. Близина Београда, Панчева, Вршца,
Зрењанина, Ковина и Беле Цркве као изворишта великог броја потенцијалних корисника од
посебног су значаја за свестранији и динамичнији развој наших туристичких локалитета.
Планирани даљи развој овог туристичког локалитета (опремање спортскорекреативним садржајима уз коришћење геотермалног извора као и реконструкција постојеће и
изградња планиране инфраструктуре) допринеће развоју не само околних насеља, већ и целог
подручја у обухвату Просторног плана СРП Делиблатска пешчара.

Туристичка организација општине Алибунар
Митровић Миодраг, директор, с.р.

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА
План за 2017.
01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број
позиције

Економска
класификација

Опис

Услуге по уговору
222/0
423400
222/0
423500
Услуге по уговору
222/0
423600
Услуге по уговору
Услуге по уговору
222/0
423700
Услуге по уговору
222/0
423900
223/0
424200
Специјализоване услуге
223/0
424900
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
224/0
425100
224/0
425200
Текуће поправке и одржавање
225/0
426100
Материјал
225/0
426300
Материјал
225/0
426400
Материјал
225/0
426800
Материјал
225/0
426900
Материјал
226/0
465100
Остале дотације и трансфери
227/0
482200
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
228/0
483100
Новчане казне и пенали по решењу судова
229/0
512200
Машине и опрема
230/0
425100
Текуће поправке и одржавање
231/0
425100
Текуће поправке и одржавање
Укупно за главу 4.05
Укупно за раздео 4 Општинска управа
Укупно за аналитику
015
Туристичка организац.Алибунар
Укупно за БК
01
Буџет општине Алибунар

Средства из
буџета

Средства из
сопс. извора

01
150.000,00
150.000,00
70.000,00
350.000,00
800.000,00
2.300.000,00
50.000,00
430.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
500.000,00
20.000,00
500.000,00
210.000,00
145.000,00
125.000,00
200.000,00
600.000,00
1.000.000,00
10.915.000,00
10.915.000,00
10.915.000,00
10.915.000,00

04

1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

АПВ/ Репуб.

Укупно

150.000,00
150.000,00
70.000,00
350.000,00
800.000,00
2.300.000,00
50.000,00
430.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
500.000,00
1.020.000,00
500.000,00
210.000,00
145.000,00
125.000,00
200.000,00
600.000,00
1.000.000,00
11.915.000,00
11.915.000,00
11.915.000,00
11.915.000,00

Структура у
%

1,25
1,25
0,58
2,93
6,71
19,30
0,42
3,60
0,58
0,50
0,42
4,19
8,56
4,19
1,76
1,21
1,04
1,67
5,03
8,39
100,00
100,00
100,00
100,00

58.
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
ПРОГРАМ РАДА
ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР
ЗА 2017. ГОДИНУ
Алибунар, децембар 2016. године

МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре,
они желе све најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и
физичку безбедност, лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.
Међутим, 21. век је у наслеђе добио превише људи који живе испод или на граници социоекономске безбедности и људског достојанства, болести чије сузбијање тражи широку
превентивну активност, и природне катастрофе као резултат глобалних климатских промена,
које угрожавају људе и њихово стваралаштво.
Све ове појаве прати растућа дехуманизација односа, посебно у урбаним срединама, чије
су жртве све старосне категорије становништва, а посебно млади.
Преко своје мреже Црвени крст има за циљ да побољша живот угроженим људима
испуњавајући своју помоћну функцију јавним властима у хуманитарној области и заступајући
потребу заједништва у хуманости...
План рада Црвеног крста Алибунар обухвата активности које ће се реализовати на нивоу
Националног дтруштва, као и основне активности које ће се спроводити у Црвеном крсту
Алибунар.
Црвени крст Алибунар и његови саставни делови (месне организације) биће ангажовани
на редовним активностима и традиционалним акцијама, а центар активности биће људи у
невољи и њихове потребе.
Области кроз које ће Црвени крст Алибунар реализовати активности су:
- Организација и развој,
- Социјална делатност,
- Промоција и омасовљавање давалаштва крви,
- Подмладак и омладина,
- Дифузија,
- Здравствено васпитна делатност,
- Служба тражења,
- Деловање у несрећама,
- Прва помоћ.
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ
Активности у овој области биће усмерене на функционисање организације на основу
Статута и Закона о Црвеном крсту.
Реализација активнсоти у овој области биће усмерена на мотивацију грађана да буду
чланови Црвеног крста, уређењу питања чланства и чланарине. Учествовати на стручним
саветовањима, поготову млади, радити на јачању волонтерске базе.
Традиционалне активности и акције реализовати по утврђеном календару и то:
- 7. април – Светски дан здравља,
- Недеља Црвеног крста 8-15. маја,
- 11. мај Дан добровољних давалаца крви (спортски дан за даваоце),
- 14. јун Светски дан добровољних давалаца крви,
- 9. септембар Светски дан прве помоћи,
- Недеља солидарности од 14. до 21. септембра,
- Трка за срећније детињство у октобру,
- За сунчану јесен живота,
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17. октобар Међународни дан борбе против глади,
1. децембар Светски дан борбе против АИДС-а,
''Један пакетић-много љубави'' децембар-јануар.
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА

Рад Службе тражења Црвеног крста Алибунар у 2017. години ће се одвијати у складу са
Основним принципима покрета и принципима рада Службе тражења и представљаће сталну
активност која ће се спроводити кроз рад организација и институција са којима је и до сада
сарађивала у реализацији својих хуманитарних задатака из ове области.
На овај начин ће се омогућити свим грађанима да остваре своја права и да на најбржи
начин дођу до поузданих података о члановима својих породица са којима су изгубили контакт,
а што може бити последица ратних сукоба, елементарних и других катастрофа, и друга
догађања.
СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Кроз ове активности Црвени крст Алибунар има за циљ да олакша људску патњу
пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу
људима, организовањем различитих облика помоћи.
Активности по питању социјалне делатности су:
- сагледавање стања потреба угрожених категорија и група,
- упућивање апела за прикупљање помоћи,
- прикупљање помоћи,
- дистрибуција помоћи,
- организовање традиционалних акција Пакет за новођену бебу,
- Трка за срећније детињство,
- ангажовање на обезбеђењу средстава за опоравак социјално угрожене деце на
Вршачком брегу,
- наставак рада кухиње Црвеног крста са тенденцијом повећања броја оброка,
- обезбеђење пакета хране и хигијене,
- обезбедити возило за превоз хране са HASSAP стандардом.
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ
Општи циљ ове активности је подизање свести код грађана о важности усвајања и
примене здравих стилова живота.
Истраживања говоре да рестриктивнији закони, смањење доступности свих психоактивних
супстанци, повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне
програме и програме развоја социјалних вештина, организовање превентивних активности у
школама и локалној заједници за младе, родитеље и просветне раднике и остале одрасле као и
повећање могућности за креативно провођење слободног времена, доприносе смањењу броја
младих који почињу са ризиком да угрозе своје здравље.
Кроз мрежу едукованих волонтера укључити се у:
- превенцију болести зависности
- превенцију HIV/AIDS,
- превенцију туберкулозе,
- организовати такмичење ''Шта знаш о здрављу''.
Ангажовати промотере добровољног давалаштва крви за рад на мотивацији и анимацији
добровољних давалаца.
Обележити Дан добровољних давалаца крви.
Доделити признања добровољним даваоцима крви.
Организовати учешће на литерарном и ликовном конкурсу ''Крв живот значи''.
ПРОГРАМ ПОДМЛАТКА И ОМЛАДИНЕ
Програм подмлатка и омладине базираће се на мотивацији деце и младих да се укључе у
акције и програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад дају свој допринос у
реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст. Општи циљ овог Програма је:
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развијање здравих стилова живота међу младима,
промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада,
повећање броја младих волонтера Црвеног крста,
поштовање различитости, културног идентитета,
развијање ''вршњачке едукације''.
ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Општи циљ овог Програма је да се смањи ризик од трговине људима и ублажи људска
патња изазвана овом појавом. Искористити обученост младих и организовати предавања на ову
тему ради ширења знања из области борбе против трговине људима.
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
Црвени крст Алибунар има формирану Општинску вишенаменску теренску јединицу за
деловање у несрећама. У овом периоду опремити у складу са потребама у одговоруна несреће
и потребама ЛСО.
Дообука теренске јединице како би се постигао висок степен оперативности у Ванредним
ситуацијама.
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Изградња магацина у оквиру зграде Црвеног крста.
Поред наведених програмских активности Црвени крст Алибунар радиће све друге
задатке које буду наметале потребе локалне заједнице.
Секретар,
Даница Чанчаревић, с.р.

Председник ЦК
Др Милица Ненадовић-Станчу, с.р.

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
БРОЈ: 01-2
Датум: 10.01.2017.
Алибунар
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 2016. ГОДИНУ
Конто 481 – Дотације од буџета Општине
(Потраживања од стране Црвеног крста) конто – 204
Средства од Општине – 3.500.000,00
Предпостављени трошкови:
-

-

Трошкови зарада и накнада Бруто – за 2 радника редовне активности и за рад у
народној кухињи 2 (уговор о делу за куварицу и возача – дистрибуција на 5 пунктова
територија општине) = 2.6866.874,78
Трошкови ел.енергије
141.758,00
Трошкови ПТТ
49.206,00
Трошкови горива
31.000,00
Трошкови одржавања
84.163,00
Трошкови осталог материјала
65.242,00
Трошкови амортизације
24.000,00
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Трошкови набавке хране (побољшање оброка у НК)
Трошкови набавке хигијене
Трошкови ос.сред.
Трошкови осигурања
Инвестиције
Трошкови превоза
Укупни расходи:
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81.500,00
50.000,00
50.000,00
91.247,00
100.000,00
45.000,00
3.500.000,00

Овај Финансиски план је саставни део Предлога Плана рада за 2017.годину Црвеног крста
Алибунар. Годишњи финансијски план за 2017. је оквирни план који је састављен на основу
показатеља из претходне године, и увећања обима посла.
Прилог: Калкулација оброка у оквиру програма народне кухиње Црвеног крста
За Црвени крст Алибунар
Даница Чанчаревић, с.р.

59.

На основу члана _9. и 209. Закона о социјалној заштити
(матични закон којим се уређује делатност)
(„Службени гласник РС“ бр.24/11 ) и члана 34. Статута Центра за социјални рад „1.Март“ за
општину Алибунар са седиштем у _________Алибунару, Саве Мунћана 3.
(назив установе)
(место)
(улица и број)
Управни одбор Центра за социјални рад
(назив органа управљања)
на седници одржаној __25.01.2017. године доноси
(датум)
ОДЛУКУ
1.

2.

Усваја се Предлог финансијског плана за 2017 годину Центар за социјални рад
„1.Март“ .
(назив установе)
Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

Општи део предлога финансијског плана садржи:
- профил корисника/установе
- планирана средства за финансирање у 2017 години.
Посебни део предлога финансијског плана садржи:
- Захтев за финансирање програма/програмских активности/пројеката у оквиру
програмског буџета
- Образложење захтева за финансирање програма/програмских активности/пројеката у
оквиру програмског буџета,
- Захтев за основна средства у 2017. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима),
- Захтев за додатна средства у 2017. години (по приоритетима),
- Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима),
- План капиталних пројеката
3.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

4.

Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _55100-3/17-6_
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Датум: _25.01.2017.__
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА/ШКОЛСКОГ
ОДБОРА/САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
___ПЕНЦА ИЛИЈА_____
(орган управљања индиректног корисника)

Центар за социјални рад „1.Март“
(назив корисника буџетских средстава)
ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2017 ГОДИНУ
Центар за социјални рад „1.Март“ за општину Алибунар
(назив корисника буџетских средстава)
Алибунар
(место)
25.01.2017. године
(датум)

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14), члана 9. и 209. Закона о
социјалној заштити
(матични закон којим се уређује делатност)
(„Службени гласник РС“ бр.24/11 ), и члана _34._ Статута ___Центра за социјални рад ,
(назив установе)
а у вези са Упутством за припрему буџета општине Алибунар за 2017 годину , _Управни одбор
Центра за социјални рад „1.Март“ за општину Алибунар,
(назив органа управљања корисника буџетских средстава)
на седници одржаној
_25.01.2017._ године доноси
ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017 . ГОДИНУ
у складу са усвојеним планом рада за 2017 годину, планом ресурса (људских и материјалних),
као и планом прихода за 2017 годину.
Предлог финансијског плана за 2017 годину састоји се општег и посебног дела.
-

ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и
укупна планирана средства за финансирање у 2017 години.
-

ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Назив буџетског корисника/установе, место, улица и број, шифра, матични број,
ПИБ. ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР, АЛИБУНАР,
САВЕ МУНЋАНА 3. ШИФРА ДЕЛАТН.:8899; МАТ.БР.: 8271950 И ПИБ: 101083777
Корисник/Установа има следећу организациону структуру:
__ Организацију Центра чине:
- Директор;
Обзиром да број и структура запослених у Центру, не дају услове за образовање
унутрашњих организационих јединица по Правилнику, послове пријемне канцеларије,
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обављају сви радници на пословима социјалног рада, у складу са посебним планом
дежурства на пријему;
Обзиром да број и структура запослених у Центру, не даје услове за образовање
унутрашњих организационих јединица, послове из делокруга центра-Службе за
непосредну заштиту корисника, обављају сви стручни радници у Центру;
(навести организациону структуру)

Установа планира обављање следећих активности у 2017 години:
А) Текуће активности:
- Назив активности-основна делатност-извод из регистрације делатности – финансира се
из буџета: 8899- ОСТАЛА СОЦИЈАЛНАЗАШТИТА-БЕЗСМЕШТАЈА.
Послови који се обављају у Центру у вршењу јавних овлашћења или у вези са вршењем јавних
овлашћења (поверени од стране Републике) се групишу на:
1. Стручне послове социјалне заштите, које чине:
основни стручни послови;
специјализовани стручни послови;
супервизијски послови;
правни послови; и
послови планирања и развоја.
Административно-финансијске и Техничке послове
2. Стручне послове социјалне заштите, који су у надлежност Центра пренети одлукама
оснивача- локалне самоуправе о другим правима у социјалној заштити.
Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у ______ години:
- кратак опис активности (нпр.израда сувенира, узгој цвећа и украсног биља…)

-

На дан 31.12._____ године корисник/установа је располагала основним средствима:
зграде и грађевински објекти садашње вредности ______________ динара,
опрема садашње вредности ________________ динара.

Зграде и грађевински објекти састоје се од:
_коришћење дела зграде_(води се катастар.на ЈП „Станоградња) 7 просторија
(број просторија и назив – у којима се обавља делатност)
Око 100м2._____________________
(површина просторија у којима се обавља делатност)
једна канцеларија (писарница) је адаптирани део ходника, који је преграђен од стране
Здравства.(остали релевантни подаци)
Опрема се састоји од :
2 службена аута- пунто стар 10година и 1 (шкода) је за хитне интервенције_______
7 рачунара од којих су 5 у мрежи за соф.пакет „интеграл“____________
Корисник/Установа има у сталном радном односу __8___ запослених који обављају основну
делатност. (укратко навести квалификациону структуру запослених, уколико се планира
да неко од запослених оде у пензију навести план попуне радног места и др. релевантне
податке)
ОДОБРЕНА
РАДНА МЕСТА
у Центру за
социјални рад
по решењу
Министарства

Запослениу
Центру по
одобр.Министар

директо
р.....1

1

Водитељ случаја
соц.радник................
.2
психолог....................
1 педагог........0,5 и
суп.в.0,5
правник.....................
1
свега
стр.рад.............5
4

Администр
.И
финанс.рачуновод.
И шеф
рачуноводства.......1

1

Техничк
и
послови
........1

1

Укупно...8

7
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1

Директор и сви стручни радници (осим социјалног радника са ВШС) и Шеф
рачуноводства имају ВСС, а технички послови ССС. У 2017.г., нико од запослених не стиче
услов за одлазак у пензију. Од стране Министарства још увек нам није одобрено финансирање
1 соц. радника уместо недавно преминуле колегинице, Весне Слепчевић.
-

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2017 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у
Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2016. годину
Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2017
годину састоје се из следећих средстава:
- из буџета општине……………………………………. 16.341.935,00 динара,
- из донација ………………………………………..…..
0,00 динара,
- сопствени приходи корисника/установе ………..….. ________0,00 динара,
УКУПНО:
16.341.935,00 динара
Планирани расходи и издаци за 2017 годину су:
Плате, додаци и накнаде запослених…………….. __________________ динара,
Социјални доприноси на терет послодавца……….__________________ динара,
Накнаде у натури……………………………………__________________ динара,
Социјална давања запосленима ……………………__________________ динара,
Накнаде трошкова за запослене…………………… __________________ динара,
Награде запосленима и остали посебни расходи ... __________________ динара,
Стални трошкови……………………………………__________________ динара,
Трошкови путовања………………………………... __________________ динара,
Услуге по уговору………………………………….. __________________ динара,
Специјализоване услуге…………………………… __________________ динара,
Текуће поправке и одржавање ……………………. __________________ динара,
Материјал ……………………………………………__________________ динара,
Отплата домаћих камата ………………………….. __________________ динара,
Пратећи трошкови задуживања ……………………__________________ динара,
Новчане казне по решењу судова ............................__________________ динара,
Таксе, порези
..........................................___________________динара,
Зграде и грађевински објекти………………………___________________ динара,
Машине и опрема………………………………….. ___________________ динара,
………………………………………………………………………………………….
УКУПНО:
_________________ динара
Прилог: Табела 4 – Остали приходи и примања буџетског корисника у ____ години.
-

-

ПОСЕБАН ДЕО

- Текући издаци
- Образложење захтева за текуће издатке
За 2017. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност: (укратко
објаснити послове и активности које се односе на основну делатност ради које је основан
буџетски корисник), као и активности и услуге које буџетски корисник обавља у склопу
постојећих активности.
Установа има у сталном радном односу __1__ запослених који обављају основну делатност8899-ОСТАЛА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА БЕЗ СМЕШТАЈА-Стручне послове социјалне заштите,
који су у надлежност Центра пренети одлукама оснивача- локалне самоуправе о другим
правима у социјалној заштити - а финансира се из Буџета Општине, а планирано је да од ___________ године __-__ запослени/запослених оде у пензију. Радник _____-__________ са ___
степеном стручне спреме, који ради на пословима __________-_____________________ стиче
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услов за одлазак у пензију ______-_____ године. Недостатак радника на том радном месту
разрешиће се прерасподелом запослених/упошљавањем новог радника.
Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:
Опис послова
Р.бр.
1.

2.

Стручни
сарадник
на послов.локалних
права и услуга
АОП УНОС ПОДАТАКА-БЕЗБЕДНОСТ
и послови возача

Планирано по
систематизациј
и
1

Број радника
Стварно Недостатак
стање
1

-

Вишак

-

Коефицијент
19,35

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама
Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе_____________
динара, а од тога:
- приходи из буџета града ………………………… ____________________ динара,
- сопствени приходи ..…………………………….. ____________________ динара,
- донације од иностраних земаља ………….……... ____________________ динара,
- донације од међународних организација ….….… ____________________ динара,
- донације од осталих нивоа власти (буџета Републике) ________________ динара,
- донације од невладиних организација и појединаца __________________ динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине …... ____________________ динара,
- примања од домаћих задуживања……………….. ____________________ динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине_____ динара,
- неутрошена средства од приватизације из претходних година _________ динара,
- неутрошена средства од донација из претходних година ______________ динара,
- родитељски динар за ваннаставне активности….. ___________________ динара
(***непотребно избацити)
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Планирана средства у износу од 1.793.863,00 динара на извору финансирања 01-приходи
из буџета планирана су за расходе за плате за 2 запослених на годишњем нивоу. Обрачун и
исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу ______________________________.
(***Навести правни основ - Уредба, Правилник …)
Планирана средства у износу од 0,00 динара на извору финансирања 04- сопствени
приходи предвиђена су за ________________ (***нпр. увећање плата по основу резултата
рада-стимулација, део зарада запослених…)
Прилог: Табела 6 – Полазни елементи за утврђивање обима средстава за плате запослених
у 2017 години.
Табела 6а – Преглед планираних средстава за плате у 2017 години
Табела 6б – Додатни показатељи (број радно ангажованих лица)
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца
Планирана средства у износу од 321.102,00 динара –извор финансирања 01, односе се на
припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.
Економска класификација 413 – Накнаде у натури
Планирана средства у износу од 7.500,00 динара –извор финансирања 01, односе се на
неопорезив износ поклона за децу запослених.
(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују
право на исплату трошкова превоза – маркица,навести планирани износ)
Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене
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Планирана средства у износу од 90.000,00 динара –извор финансирања 01, односе се на
накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених.Подразумева накнаду трошкова
путовања запосленог у оба правца по аутобуској карти.
1.
Стручни
сарадник
1
1
на послов.локалних
права и услуга
На основу члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл.гл.РС,бр.24/05; 61/05;54/09; 32/13;
и 75/14.) који гласи: „Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и
уговором о раду, и то: 1) за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном
саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз;“, члана 60. став 1. тачка
1.Правилника о раду Центра и Посебног колективног уговора за социјалну заштиту.
(навести правни основ планирања наведеног расхода, списак запослених која остварују
право на исплату трошкова превоза – у готовом новцу, навести планирани износ)
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Планирана средства у износу од 60.000,00 динара на овој економској класификацији односе
се на могуће исплате радницима за.
(навести правни основ, навести запослене који у наредној години остварују право на
исплату јубиларне награде, обрачун за исплату јубиларне награде, навести Комисије које се
исплаћују, обрачун потребних средстава за исплату накнаде члановима управног/надзорног
одбора)
Економска класификација 421 – Стални трошкови
Планирана средства у укупном износу од 1.038.000,00 динара односе се на потребна
средства за финансирање следећих сталних трошкова:
-трошкови платног промета планирани су у износу од 15.000,00 динара, односно 0,00 % од
укупно планираних расхода у предходној години,
-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 60.000,00 динара на основу
стварних потреба утрошка електричне енергије
-трошкови грејања планирани су у износу од 90.000,00 динара.Трошкови су предвиђени на
основу потрошње из 2016.године.Грејање у овом Центру је на гас. (навести врсту грејања и
начин обрачуна потребних средстава)
-комуналне услуге планиране су у износу од 70.000,00 динара,планиране су по утрошеним
средствима за ову намену у 2016.години. (услуге водовода и канализације, дератизација,
димничарске услуге, допринос за коришћење вода… образложити сваки расход понаособ)
-услуге комуникација планиране су у износу од 150.000,00 динара,
од тога: -50.000,00 динара за фиксни телефон а
-100.000,00 динара за услуге мобилног телефона.
(телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге, Правни основ-Правилник о
коришћењу службених телефона и др.навести)
(сваки трошак исказати посебно по изворима финансирања)
-услуге поште планиране су у износу од 350.000,00 динара за потребе поштанских марки
као и провизије за поштанске упутнице.
-услуге осигурања планиране су у следећим износима:
1.осигурање зграда
37.000,00 динара
2.осигурање возила
30.000,00 динара
3.осигурање опреме
26.000,00 динара
4.осигурање запослених у случају несреће на раду 45.000,00 динара
5.здравствено осигурање запослених
40.000,00 динара
6.осигурање од одговорности према трећим лицима 25.000,00 динара
-закуп осталог простора у износу од 30.000,00,за потребе архивирања списа и
документације.
-остали непоменути трошкови у износу од 70.000,00 за потребе осталих непоменутих
општих трошкова.
Економска класификација 422 – Трошкови путовања
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Планирана средства у укупном износу од 132.000,00 динара односе се на потребна
средства за финансирање:
-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 40.000,00 динара из буџетских
средстава и ________ динара из __________ (навести други извор) средстава,
-трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од ________ динара,
-трошкови смештаја на службеном путу у износу од 92.000,00 динара.
.
(сваки трошак исказати посебно по изворима финансирања)
Економска класификација 423 – Услуге по уговору
Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 460.000,00 динара
односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
- из буџетских средстава у износу од __________ динара,
- из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.
Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:
- услуге за израду софтвера у износу од 100.000,00 динара,
-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара,
-остале услуге штампања у износу од 30.000,00 динара,
-накнаде члановима управних и надзорних одбора у износу од 65.000,00 динара,
-угоститељске услуге у износу од 50.000,00 динара,
-трошкови репрезентације у износу од 50.000,00 динара,
-остале опште услуге у износу од 65.000,00 динара.
(сваки трошак образложити појединачно)****непотребно избацити
Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих
услуга:
- …
- …
Износ средстава из буџета планиран је у складу са планираним средствима за ове намене у
___. години и ________________ (навести и други основ планирања уколико га има).
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге
Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 70.000,00 динара односе
се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
- из буџетских средстава у износу од __________ динара,
- из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.
Из буџетских средставa (извор 01) планира се финансирање следећих услуга:
- ......
- ….
Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих
услуга:
- ......
- ….
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 300.000,00 динара
односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
- из буџетских средстава у износу од __________ динара,
- из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.
Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:
- ......
- ….
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Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих
услуга:
- ......
- ….
-столарски радови-текуће поправке у износу од 30.000,00 динара
-молерски радови у износу од
30.000,00 динара
-радови на водоводу и канализацији у износ од 60.000,00 динара
-Електричне инсталације у износу од
40.000,00 динара
-Механичке поправке у износу од
90.000,00 динара
-рачунарска опрема у износу од
50.000,00 динара.
Економска класификација 426 – Материјал
Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 595.000,00 динара
односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
- из буџетских средстава у износу од __________ динара,
- из ________ (навести други извор) у износу од __________ динара.
Из буџетских средставa планира се финансирање следећих услуга:
- ......
- ….
Из ___________ (навести други извор) средставa планира се финансирање следећих
услуга:
- ......
- ….
-канцеларијски материјал у износу од
150.000,00 динара
-остали расходи за обућу,одећу и униформе у износу од
20.000,00 динара
-стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 125.000,00 динара
-бензин у износу од
150.000,00 динара
-остали материјали за одржавање хигијене у износу од
30.000,00 динара
-резервни делови у износу од
45.000,00 динара
-остали материјали за посебне намене у износу од
75.000,00 динара
Сходно члану 211. став 2.. у вези са чланом 9. И 10. Став 3. Закона о социјалној заштити.
(****Образложити намену и висину планираних расхода за сваку економску класификацију
понаособ, као и појединачно по изворима финансирања – уколико се финансира из више
извора, Навести правни основ - Уредба, Правилник …)
Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 11.047.470,00 динара
односе се на расходе :
-накнаде изу буџета за децу и породицу у износу од
200.000,00 динара
-накнада из буџета у случају смрти у износу од
700.000,00 динара
-накнада из буџета за становање и живот у износу од
700.000,00 динара
-једнократне помоћи у укупном износу од
9.447.470,00 динара.
Сходно члану 110. и 111. Закона о социјалној заштити, планирани број корисн.
права из Општинске одлуке

број

Једнократне новчане помоћи

600

новчане помоћи за студенте

150

Регресирање домског и ученичког смештаја, (ученика-студената)

30

Једнократне помоћи за спец. школе

13
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Привремени смештај у прихватну станицу, прихватилиште за одрасле и старе,
ург.пор.смештај

12

Накнаде за децу и породицу

20

Накнаде за трошкове сахране

-

1.Укупно за права корисника-породица

825

Обим средстава за трошкове за сахрану планирају се увек у односу на предходну годину,
због непредвидивости.
Економска класификација 482 – порези,обавезне таксе,казне и пенали
Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 54.000,00 динара односе се
на расходе :
-регистрација возила у износу од 48.000,00 динара
-општинске таксе у износу од
6.000,00 динара.
- Основна средства
- Образложење захтева за основна средства:
(сваки појединачни захтев корисник детаљно описује и правда: назив појединих врста
инвестиција, почетак реализације, оквирне рокове за почетак израде архитектонско грађевинског пројекта и број месеци потребних за ову активност; почетак изградње и број
месеци потребних за изградњу и предвиђени датум за почетак коришћења, план набавки и
трошења средстава, време завршетка, резултат успешности реализације, процена будућих
трошкова који проистичу из рада и одржавања основних средстава по завршетку радова)
Економска класификација 512 – Машине и опрема
На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних
средстава:
- Намештај канцеларијски у износу од
100.000,00 динара
- Рачунарска опрема у износу од
100.000,00 динара
- Штампачи у износу од
40.000,00 динара
- Телефонске централе са опремом и апаратима 30.000,00 динара
- Телефони у износу од
28.000,00 динара
- Опрема за домаћинство у износу од
75.000,00 динара
(Хронолошким редом треба навести предложену динамику планирања набавке
основног средства, образложити детаљно оправданост набавке основног средства,
доставити, обавезно достављање предрачуна или понуде на основу које је извршена процена
потребних средства).
(***Детаљно описати и образложити сваку економску класификацију)
-

- Захтев за додатна средства средства
- Образложење захтева за додатна средства:
Детаљно описати и образложити сваку економску класификацију, навести правни основ
за извршавање наведеног расхода, потребно је дати аргументацију захтева, која би
требало да пружи одговоре на следећа питања: да ли постоји правни основ за активности,
услуге и програме за које се траже средства, у чему се огледа приоритет ове активности,
услуге или програма у односу на друге, шта је крајњи циљ који се постиже, којим се
методама стиже до жељеног циља. Тражена средства би требало да буду приказана
појединачно по економској класификацији као и по изворима финансирања, а писано
образложење треба да садржи и методологију каја се користи приликом израчунавања
трошкова. Писано образложење би такође требало да документује да ли захтев
представаља једнократни трошак или постоји потреба да се финансирање продужи.
-Образац-ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ, Образац-ПРОЈЕКАТ и Образац-ПРОГРАМ
НАПОМЕНА: Начин попуњавања образаца детаљно је описан у Упутству за припрему
програмског буџета издатог од стране Министарства финансија као и у Упутству за
припрему буџета општине Алибунар)
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-План капиталних пројеката (Прилог 2 и Прилог 2а: Капитални пројекти у периоду
2016-2018 )
(Капитални пројекти су пројекти чија реализација (извођење) траје дуже од годину дана и
чији је век трајања, односно коришћења дужи од пет годинa. Капитални пројекти укључују
вишегодишње финансирање и релативно велике издатке у садашњости, за које се очекује да
ће генерисати корист односно добит у годинама након реализације.
На основу свеобухватне процене потреба, потребно је рангирати капиталне пројекте
по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да
приоритет у финансирању имају већ започети пројекти, чија је даља реализација оправдана.
Капитални пројекти се односе на:
1. изградњу (куповину) зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од
интереса за локалну самоуправу;
2. унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских
објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу;
3. обезбеђивање земљишта;
4. пројектно планирање;
5. набавку опреме и машина чији је век трајања односно коришћења дужи од пет година.
С обзиром да је Законом о буџетском систему прописано да корисници могу преузети
обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година на
основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност извршног органа
локалне власти, потребно је такву обавезу (већ насталу и/или планирану) укључити у буџет
капиталног пројекта само у износу у коме обавеза доспева у тој години.
Приликом планирања буџета капиталних пројеката за три године потребно је поред
средстава из буџета локалне самоуправе, укључити и средства пројектних зајмова
(донације, средства буџета Републике Србије итд.) намењена за њихову реализацију само у
износу за који се процењује да ће бити повучен у тој години, имајући у виду статус
пројектног зајма, уговором дефинисане рокове, услове и динамику повлачења средстава итд.
Корисници буџета достављају кратко образложење за сваки капитални пројекат за
сваку годину посебно, и то са планираним роковима почетка и завршетка фазе припреме и
фазе реализације.
Фаза припреме укључује активности на обезбеђивању земљишта, изради пројектнотехничке документације и прибављању неопходних дозвола и сагласности, односно
активности неопходне за стварање услова за почетак реализације капиталног пројекта.
Фаза припреме се завршава закључењем уговора, па је потребно укључити и законом
прописане рокове за спровођење поступка јавне набавке.
Фаза реализације укључује активности након закључења уговора о радовима, односно
набавци добара и услуга и активности у реализацији уговора, у складу са дефинисаним
условима и роковима, динамичким плановима.
Потребно је укратко дати и технички опис пројекта нпр. дужина пута, површина
објекта, опрема, машине и сл.).
Број: __55100-3/17-6
Датум: _25.01.2017.
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