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1. УВОД 
 

Локални акциони план запошљавања општине Алибунар за 2018. годину (у даљем 
тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 
2018. 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 2018 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 2018. годину, којима је дефинисано спровођење 
активне политике запошљавања у 2018. 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. 

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. 

У складу са Законом а на предлог Локалног савета за запошљавање, Општинско веће 
општине Алибунар је утврдило предлог буџета општине Алибунар за 2018. годину којим су 
опредељена средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара за реализацију политике 
запошљавања и то за програм јавни радови 500.000,00 динара и програм стручне праксе 
1.500.000,00 динара. 

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. 

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. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ АЛИБУНАР И КЉУЧНИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ 
ПОКАЗАТЕЉИ 
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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 прометно-географског 
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, Агенције за привредне регистре, Одељења за 
привреду, јавне службе и развој општине Алибунар. 

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 подацима из Агенције за привредне регистре, на територији општине у периоду од 
01.01. – 30.06.2017.године има 508 активних предузетника и 186 активних привредних 
друштава.  

Према републичким статистичким подацима за запослене по општинама и регионима у 
РС из 2016.године, у општини Алибунар је било запослено укупно 3332, од тога у правним 
лицима (привредно друштво, предузећа, установе, задруге и друге организације) 1971 лице а у 
приватним предузетницима (лица која самостално обављају делатност) 674 лица, док 
нерегистрованих индивидуалних пољопривредника чини 687 лица. 
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Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом, податак новембар 2017.године, 
је 32.102,00 динара. 

Што се тиче социјалне заштите (подаци за 2016.годину, извор Републички завод за 
социјалну заштиту), укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за 
социјални рад је 3529 корисника, при чему је удео корисника социјалне заштите у односу на 
популацију 18,6%. Број корисника новчане социјалне помоћи је 701. У периоду од 2014. До 
2016.године, показује тренд раста корисника новчане социјалне пооћи (извор: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања). 

 
Основни проблеми незапослености су: 

 Слабо развијена привреда 

 Недостатак средстава за инвестиције 

 Велика оријентација на општински буџет  

 Висок степен незапослености 

 Неодговарајућа квалификациона структура 

 Висок удео % старијих грађана у радној снази, одлазак младих у развијеније општине и 

радно способног становништва на повремен рад у иностранство 

 Непостојање институција за образовање одраслих 

    
 

3. АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА И КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 
 
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.  

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. 

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 30.11.2017. године. 

 
Послодавци на територији општине Алибунар су исказали потребу за радницима који 

поседују потребне додатне вештине за: 

 Практична знања у производним занимањима што указује на недостатак практичних 
знања која се стичу у средњем образовању, 

 Основни ниво познавања рачунара (уочава се недостатак код старијих лица од 45 
година) 

 Поседовање сертификата као што су атест код заваривача, сертификат за 
овлашћене књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, лиценца за раднике 
обезбеђења, испит из безбедности и здравља на раду. 

 
Изразито суфицитарна занимања и даље су: економски техничари, продавци, 

пољопривредни техничари, хемијско – технолошки техничари, као и радници без 
квалификација. 

Суфицитарна занимања економских техничара, као и продаваца је последица што се на 
територији општине налази средња образовна установа - Економсо-тргивинска школа.    
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Дефицитарна занимања у 2017.години су: овлашћене рачуновође, дипломирани 
фармацеути са положеним стручним испитом, обућари, информатичари, програмери, 
професори математике, физике и немачког језика, затим заваривачи са атестом 

Радници обућарске струке могли би се разврстати у категорију дефицитарних занимања с 
обзиром на фабрику која постоји на локалном тржишту, као и заваривачи с обзиром на 
изградњу ветропарка на територији општине. 

 
У 2017.години по програму НСЗ, стручна пракса није била, већ је општина финансирала 

из сопствених средстава – укључено 23 лица. 
По програму НСЗ, субвенције за самозапошљавање добило 3 лица, а за отварање и 

опремање нових радних места издвојена су средства за 8 лица.  
Што се тиче јавних радова , реализовани су за једно лице по конкурсу РС, за 6 лица по 

ИПА пројекту и за 9 лица по ЛАПЗ-у.  
 
Прегледом података о стању незапослености, добијених од надлежне НСЗ (стање на дан 

30.11.2017.године), утврђује се следеће: 

 Укупан број незапослених лица је 2.147, од тога жене 977. У односу на 2016.годину, 
знатно је смањен укупан број незапослених лица, за 520 лица, од тога жена за 312. 

 Према полу и степену стручне спреме, највише је незапослених лица са I (око 50% од 
укупно запослених а половина од тога су жене, знатан је удео Рома), затим следе 
лица са  IV и III степеном стручне спреме и лица са VII-1 степеном стручне спреме. 

 Према полу и годинама старости, највише незапослених категорија је од 35-54 године. 
Затим следе лица која први пут траже запослење (без радног искуства) су лица старости 

20-24 године и лица старости 25-29 година. Што се тиче Рома, иста је структура по 
старости лица.  

Затим следе лица старости 40-44 године и 35-39 година.  

 По дужини тражења посла, највећи број лица је период чекања 5 до 8 година, 3 до 5 
година и преко 10 година. 

 
На основу анализе претходних података, угрожене категорије на територији општине су: 

 Дугорочно незапослени 

 Млади до 30 година (углавном лица која први пут траже запослење) 

 Корисници новчане социјалне помоћи 

 Оба незапослена родитеља 
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4. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2018. 
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. 
 
Локалним акционим планом за 2018. годину предвиђени су следећи програми: 
 

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 2018. 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. 
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        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 програма су запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих. Индикатор је број запослених лица из наведене категорије.  

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. – пројекција:10 лица. 
  

5. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ  
 
        Финансирање програма предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 
2018.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 15. фебруара 2018.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 500.000,00 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. 
 
Табеларни преглед калкулације потребних средстава за реализацију програма јавних радова 

на основу износа за 2018.годину (пројекција) 
 

Категорија 
лица 

Износ по лицу Број 
лица 

Укупан 
износ 

Извор финансирања и % 

ЈЛС РС Остали 
извори 

 
Лица без 

квалификација/са 
ниским нивоом 
квалификација  

 

накнада 18.000
,00 

превоз 2.000,
00 

обука 1.000,
00 

спровођење 2.000,
00 

доприноси 10,750
,00 

 

 
3 

 
405.000,

00 
без 

обуке  

 
202.500

,00 
(50%) 

 
202.500

,00 
(50%) 

 
- 

          УКУПНО:   945.000,00 
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6. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ 
 

Мониторинг реализације ЛАПЗ, спроводиће се континуирано анализом података и 
доношењем оцене успешности, при чему ће се извештавање вршити перодично на Општинском 
већу општине Алибунар.  

Финална евалуација ће се обавити на крају 2018.године, односно позавршетку 
програма. 

Кључни индикатори су: 
- Обухват теже упошљивих категорија; 
- Ниво укључености различитих категорија; 
- Обим финансијских средстава; 
- Структура финансијских средстава (буџет општине, буџети донатора и други 

извори); 
 
Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет алата као што 

су евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, анкете, разговори), 
извештавање, званичне евиденције... 
 
 

5.  
 

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 
6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон), члана 
46. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон и 
108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине 
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа 
општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 14. фебруара 
2017. године доноси 

 
 

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

 
 

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

и НН каблова из СТС ''Девојачки бунар 3'' у Девојачком Бунару, прилаза земљишту за 

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

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

18,00 m, а према скици локације кабловских водова, као саставном делу ове Одлуке, 

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

Панчево'' из Панчева, на следећим парцелама у КО Банатски Карловац 

- број  катастарске парцеле 6490, потес Векерле, остало земљиште, површине  

7046m²; 

- број  катастарске парцеле 6649, потес Векерле, остало земљиште, површине  

28086m². 

 

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

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

уписати у РГЗ-Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. ове Одлуке 

као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника повласног добра. 

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

одређена уговором. 

4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се Председник општине 

Алибунар. 

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

општине Алибунар''.   
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О б р а з л о ж е њ е 
 

''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Панчево'' као 
инвеститор, обратио су се Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и 
имовинскоправне послове захтевом за изградњу ВН и НН каблова из СТС ''Девојачки бунар 3'' у 
Девојачком Бунару. 

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

Ради изградње ВН и НН каблова из СТС ''Девојачки бунар 3'', потребно је установити 
одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у 
корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се 
инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање 
права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви 
законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани 
интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Број: 463-3/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

6. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-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 члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/206 и 18/2016), 
а на предлог председника Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 20. 
седници Скупштине општине Алибунар одржаној 14. фебруара 2018. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ЖЕЉКО ЂОРОВИЋ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар. 
Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора, 

односно од 14. фебруара 2018. године и траје до истека мандата Општинског већа општине 
Алибунар. 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. 
тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014-др.закон и 101/20016-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 члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 13/206 и 18/2016). 
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Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано 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 председник општине у писменом облику. 

Председник општине Предраг Белић предложио је Жељка Ђоровића из Банатског 
Карловца за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Избор члана Општинског већа извршен је на 20. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 14. фебруара 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног 
броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 14. фебруара 2018. године 

На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Жељко Ђоровић 
изабран на функцију члана Општинског 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. 
 
 
Број: 013-1/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 
 

7. 
 

На основу члана 69. став 8., члана 135. став 3. и члана 145. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 
46. став 1. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон, 
108/2016 и 113/2017), члана 32. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 20. седници 
одржаној дана 14. фебруара 2018. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА  

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm 

В'' д.о.о. Алибунар, ул. Жарка Зрењанина 10, Алибунар, за постављање оптичког кабла 

за потребе прикључења ТС 35/220 kV/kV ''Алибунар 1'' и ТС 35/220 kV/kV ''Алибунар 2'' 

на електронску комуникациону мрежу преко катастарске парцеле бр. 1628 К.О. 

Владимировац, у складу са копијом плана које је саставни део овог Решења. 

2. Ова сагласност се издаје ради добијања одобрења за извођење радова на постављању 

кабла из члана 1. Решења. 
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3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''.   

   
О б р а з л о ж е њ е 

 
Подносилац захтева ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' 

д.о.о. Алибунар, ул. Жарка Зрењанина 10, Алибунар, обратио се захтевом за давање 
сагласности за постављање оптичког кабла за потребе прикључења ТС 35/220 kV/kV ''Алибунар 
1'' и ТС 35/220 kV/kV ''Алибунар 2'' на електронску комуникациону мрежу преко парцеле 1628 
К.О. Владимировац, јавна својина Републике Србије, корисник Општина Алибунар, а у циљу 
добијања одобрења за извођење радова за постављање поменутог кабла. 

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/14 и 145/2014), уз 
захтев за одобрење за извођење радова потребно је доставити доказ у смислу члана 69. став 8. 
Закона о планирању и изградњи. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви 
законски услови за давање сагласности, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се 
пројекат реализује, те доноси решење као у диспозитиву. 
 
 
Број: 463-4/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

8. 
 

На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'' број 15/2016) и члана  40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број: 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог 
Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'', на 
20. седници одржаној дана 14. фебруара 2018. године, доноси 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 
''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 
 

1. Даје се сагласност на Измене Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' број: 68/2018 од 05. фебруара 2018. године,  коју је 

донео Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 

Алибунар''. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 023-1/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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9. 
 

На основу члана 69. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'' број 15/2016) и члана  40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број: 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог 
Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'', на 
20. седници одржаној дана 14. Фебруара 2018. године, доноси 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о преносу непокретне имовине у јавну својину Општини 

Алибунар, број: 69/2018 од 05. фебруара 2018. године,  коју је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар''. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 404-11/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

10. 
 

           На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 20. седници од 
14. фебруара 2018. године доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 

 
 

1. Даје се сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал'' Алибунар, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал'' Алибунар, број 3528-1/2017 од 18. децембра 2017. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 

Број: 400-4/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

11. 
 

           На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надзорног одбора Јавног 
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комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 20. седници од 
14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' Алибунар о кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' 

Алибунар, број 375/2018 од 09. фебруара 2018. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-5/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

12. 
 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 
15/2016) и члана  40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број: 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  ''Универзал'' Алибунар, на 20. седници 
одржаној дана 14. фебруара 2018. године, доноси 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР  

ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о доношењу Годишњег програма пословања Јавног 

аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2018. годину, односно 

трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године, број 913/17 од 01. 

децембра 2017. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног аутотранспортног 

предузећа ''Алибунар'' Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 023-3/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

13. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 
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13/2016 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Туристичке организације општине 
Алибунар, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Туристичке организације 

општине Алибунар за 2018. годину, који је донео Управни одбор Туристичке 

организације општине Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-6/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

14. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинске библиотеке ''Вук 
Караџић'' Алибунар, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Општинске библиотеке 

''Вук Караџић'' Алибунар за 2018. годину, коју је донео Управни одбор Општинске 

библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-7/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

15. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Установе културних делатности 
''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године 
доноси 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 15 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 
АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Установе културних делатности 

''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину, који је донео Управни 

одбор Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' 

Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-8/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

16. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад ''1. 
март'' Алибунар, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР 

 
 

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

Алибунар за 2018. годину Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, који је донео 

Управни одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 400-9/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

17. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Дома здравља ''Алибунар'' 
Алибунар, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 16 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 
 
 

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

Алибунар за 2018. годину Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, који је донео Управни 

одбор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-10/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

18. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Црвеног крста Алибунар, на 20. 
седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Црвеног крста Алибунар за 

2018. годину. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-11/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

19. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице 
Алибунар, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 17 

 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Алибунар за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-22/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

20. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице 
Банатски Карловац, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Банатски 

Карловац за 2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Банатски Карловац. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-23/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

21. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Селеуш, 
на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Селеуш за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Селеуш. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 18 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-24/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

22. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Иланџа, 
на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Иланџа за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Иланџа. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-25/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

23. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Нови 
Козјак, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Нови Козјак за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Нови Козјак. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-26/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 19 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 
 

24. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице 
Добрица, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Добрица за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Добрица. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 400-27/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

25. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице 
Николинци, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Николинци за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Николинци. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-28/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 20 

26. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице 
Владимировац, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Владимировац 

за 2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Владимировац. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-29/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

27. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Локве, 
на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Локве за 2018. 

годину, који је донео Савет Месне заједнице Локве. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-30/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

28. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. и 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 
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13/2016 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице 
Јаношик, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Месне заједице Јаношик за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице Јаношик. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 400-31/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

29. 
 
        На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 
15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 
40. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' из Алибунара 
ради усклађивања са Законом о јавним предузећима (''Службени лист општине Алибунар'' број 
22/2016), а на предлог Комисије за кадровска, административн апитања и радне односе, 
Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
 
 

I 
        У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар именују се: 

1. За председника: 

- Обрад Шиљаковић – представник оснивача; 

2. За чланове: 

- Тијана Рилак – представник оснивача; 

- Асен Божилов – представник запослених. 

 
II 

        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања чланова 
Надзорног одбора, односно од 14. фебруара 2018. године. 
 

III 
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 023-4/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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30. 
 

        На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 
15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 
40. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг 
општине Алибунар'' Алибунар које је извршило промену пословног имена из ранијуег назива 
Јавно предузеће ''Директција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар ради 
усклађивања са Законом о јавним предузећима (''Службени лист општине Алибунар'' број 
22/2016), Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 14. фебруара 2018. 
године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ  
''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 
 

I 
        У Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар' 
Алибунар именују се: 

1. За председника: 

- Октавијан Брошћанц; 

2. За чланове: 

- Маја Митровић; 

- Виолета Белић. 

 
II 

        Мандат Надзорног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања чланова 
Надзорног одбора, односно од 14. фебруара 2018. године. 
 

III 
       Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 023-5/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

31. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015), а на основу предлога Комисије за кадровска, административна питања и радне 
односе, Скупштина општине Алибунар на својој 20. седници одржаној 14. фебруара 2018. 
године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР 
 
 

I 
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      У Управни одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар именују се: 
1. Илија Пенца – председник – представник оснивача, 

2. Горан Марган – заменик председника – представник оснивача, 

3. Богдан Павловић – члан – представник оснивача, 

4. Александра Николић  – члан – представник запослених, 

5. Мирјана Стојановић – члан – представник запослених.  

 
II 

      Мандат председника и чланова Управног одбора трајаће четири године, а почиње да 
тече од дана именовања, односно од 14. фебруара 2018. године. 
 

III 
 Даном доношења овог Решења престаје функција чланова Управног одбора Центра за 
социјални рад ''1. март'' Алибунар из претходног сазива. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 022-1/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

32. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
('''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 
основу предлога Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина 
општине Алибунар на својој 20. седници одржаној 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР 
 
 

I 
      У Надзорни  одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар именују се: 

1. Зоран Срдић – председник – представник оснивача, 

2. Грацијана Станишковић  – члан – представник оснивача, 

3. Сандра Берлован Скумпија  – члан – представник запослених. 

 
II 

      Мандат председника и чланова Надзорног одбора трајаће четири године, а почиње да 
тече од дана именовања, односно од 14. фебруара 2018. године. 
 

III 
 Даном доношења овог Решења престаје функција чланова Надзорног одбора Центра за 
социјални рад ''1. март'' Алибунар из претходног сазива. 

 
IV 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 022-2/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 
 

33. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

I 
         Именује се Управни одбор Туристичке организације општине Алибунар и то: 

1. Немања Цигановић – председник, 
2. Мирослав Јокић – члан, 
3. Ненад Станковић – члан, 
4. Милица Дошлић – члан , 
5. Милена Братић – члан. 

 
II 

         Мандат Управног одбора траје четири године, а почиње да тече од дана именовања, 
односно од 14. фебруара 2018. године. 
 

III 
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 022-3/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

34. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 40. и 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 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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I 
         Именује се Надзорни одбор Туристичке организације општине Алибунар и то: 

1. Милкица Бојанић – председник, 
2. Маринела Милосављевић – члан, 
3. Сузана Рајчић – члан. 

 
II 

         Мандат Надзорног одбора траје четири године, а почиње да тече од дана именовања, 
односно од 14. фебруара 2018. године. 
 

III 
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 022-4/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

35. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 6. Одлуке о образовању Савета за 
образовање, културу и омладину општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
24/2012), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе, на 20. седници од 14. фебруара 2018. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ 

САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Именују се председник и чланови Савета за образовање, културу и омладину општине 

Алибунар и то: 
1. Адријана Сфера – председник, 

2. Оливера Дадић – члан, 

3. Саша Лекић – члан, 

4. Милијана Богдановић – члан, 

5. Станиша Бањанин – члан,  

6. Георге Јон – члан,  

7. Миленко Лазаров – члан. 

 
Члан 2. 

 Мандат председника и чланова Савета траје четири године. 
 Председник и чланови Савета могу бити разрешени и пре истека времена на који су 
именовани. 
 Мандат председника и чланова Савета почиње да тече од дана именовања, односно од 
14. фебруара 2018. године. 
 

Члан 3. 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
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Број: 020-8/2018-04 
У Алибунару, 14. фебруара 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

36. 
 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014-др. 
закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 
12/08,13/09,13/11,15/14 и 3/15), Општинско веће општине Алибунар на 51. седници одржаној 
дана 14. фебруара 2018. године, доноси 

 
ОДЛУКУ  

о доношењу Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину 
 

Чл. 1. 
Општинско веће општине Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси 

Одлуку о доношењу Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018.годину у укупном износу 
од 34.789.164,00 дин. без ПДВ-а, односно 41.651.995,00 дин. са ПДВ-ом. 
 

Чл. 2. 
Планом јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину планира се спровођење 15 

поступака јавних набавки, од чега је 2 поступака јавне набавке добара са процењеном 
вредношћу у износу од 8.333.333,00 дин. без ПДВ-а, 10 поступака јавне набавке услуга са 
процењеном вредношћу у износу 21.955.832,00 дин. без ПДВ-а и 3 поступака јавне набавке 
радова са процењеном вредношћу у износу од 4.499.999,00 дин. без ПДВ-а. 
          

Чл. 3. 
План јавних набавки општине Алибунар састављен је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о буџету 
општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2017). 
 

Чл. 4. 
Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела плана јавних набавки, која ће се 

доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији путем апликативног 
софтвера који је објавила Управа за јавне набавке. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 404-12/2018-04 
Датум: 14. фебруар 2018. године 
А Л И Б У Н А Р 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
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ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

Предраг Белић, с.р. 

 

 
 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

37. 

 

На основу члана 20. став 6. и члана 37. Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и 

изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, на седници од 05. фебруара 2018. 

године, усваја 

 

ИЗМЕНЕ СТАТУТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ  

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

Члан 22. мења се и гласи: 

''Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар 

нема имовину коју не може отуђити.'' 

 

Члан 2. 

Измене Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 

Алибунар'' Алибунар доставити Скупштини општине Алибунар, ради давања сагласности. 

 

Члан 3. 

Измене Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 

Алибунар'' Алибунар ступају на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар. 

 

 

Број: 68/2018 

Алибунар, 05. фебруара 2018. године 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Ђан Милан, с.р. 

 

 

38. 

 

На основу члана 20. став 14. Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и 

изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, на седници од 05. фебруара 2018. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

Преноси се непокретна имовина у државној својини на којој право коришћења има Јавно 

предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, као и непокретна 
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имовина у државној својини на којој је као право коришћења уписан неки од правних 

претходника Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' 

Алибунар, у јавну својину општине Алибунар 

 

Члан 2. 

Преноси се непокретна имовина Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг 

општине Алибунар'' Алибунар на којој је Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг 

општине Алибунар'' вангрунтовни власник. 

 

Члан 3. 

О преносу непокретне имовине из члана 1. и 2. ове Одлуке закључиће се уговор са 

Општином Алибунар. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се в.д. директора да у име Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар закључи уговор из члана 3. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Одлуку доставити на сагласност Скупштини општине Алибунар. 

 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар. 

 

 

Број: 69/2018 

Алибунар, 05. фебруара 2018. године 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Ђан Милан, с.р. 

 

 

39. 

 

Јавно комунално предузеће 

''УНИВЕРЗАЛ'' 

Број 3528-1/2017 

Датум: 18.12.2017. године 

Алибунар, Немањина бр. 14 

 

 

На основу члана 61. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'', бр. 15/2016), 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. 02/2017), Надзорни одбор ЈКП ''Универзал'' 

Алибунар, на седници одржаној 18.12.2017. године донео је 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

 

Сходно планираним средствима за субвенције општине Алибунар, извршено је и 

планирање коришћења буџетске помоћи за 2018. годину: 

1. Субвенције за плаћање утрођене електричне енергије:          4.000.000,00 

2. Субвенције за плаћање услуга анализе воде:                           1.000.000,00 

УКУПНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ОСНИВАЧА:                                          5.000.000,00 
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Укупна средства субвенција су 5.000.000,00 динара и повлачиће се сукцесивно током 

2018. године. 

 

У Алибунару, децембар 2017. године 

 

За ЈКП ''Универзал'' Алибунар 

Директор, дипл.инж.Власто Марић, с.р. 

 

Председник Надзорног одбора, Михаела Балош-Ђуђа, с.р. 

 

 

 

40. 

 

Јавно аутотранспоргно предузеће 
''Алибунар'' Алибунар 
Трг слободе 15 
26310 Алибунар 
НАДЗОРНИ ОДБОР 
Број: 913/17 
Датум: 04. децембар 2017. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 2) Пречишћеног текста Одлуке о промени оснивачког 
акта Одлуке о оснвиању Јавног аутоттранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар ради 
усклађивања са Законом о јавним предузећима, број 023-21/16-03-02 од 31. августа 2016. 
године, члана 19. став 1. тачка 2) Пречишћеног текста Статута Јавног аутотранспортног 
предузећа ''Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 38/16), Решења о 
именовању Надзорног одбора Јавног аутотранспортног преудзећа ''Алибунар'' Алибунар, број 
023-13/2016-06 од 15. јуна 2016. године, Надзорни одбор на седници одржаној 04. децембра 
2017. године једногласно доноси следећу 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
Доноси се годишњи Програм пословања Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' 

Алибунар за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. 
годиние предложен од стране директора ЈАТП-а ''Алибунар''. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања коначне 

сагласности. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
Ивица Росић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР 

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15 
26310 АЛИБУНАР 

 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ 

 
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD 
ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника 
МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252 
ПИБ: 106270260 
 
 

Алибунар, новембар 2017. године 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј  

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ 

3. ЦИЉЕИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 

2018-2020. ГОДИНА 

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 

 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар са седиштем у Алибунару у 

улици Трг слободе број 15, основано је Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног 

предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) 03. 

септембра 2009. године.  

 
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАТП ''Алибунар'' 
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252 
ПИБ: 106270260 
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника 
 
       Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ 
Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то: 
49.32 – Такси превоз 
49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају 
52.10 – Складиштење 
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52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају 
52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају 
46.70 – Трговина на великО и мало осталим полупроизводима 
45.20 – Одржавање и поправка моторних возила 
70.10 – Управљање економским субјектима 
        
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Звонко Завишић, именован на функцију вршиоца дужности 

директора решењем Скупштине општине Алибунар од 29. новембра 2017. године. 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Ивица Росић, 

ЧЛАНОВИ: Саша Цветковић, Оливера Клајић, именовани Решењем о именовању 

Надзорног одбора ЈАТП-а, број 023-13/2016-06 од 15. јуна 2016. године. 

 

1.1. Законски оквири 

Закони, подзаконски и интерни акти који се примењују у Јавном аутотранспортном 

предузећу „Алибунар“ Алибунар су: 

1. Устав Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 98/06); 

2. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16); 

3. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015); 

4. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/2011 и 83/2014 – 

др. закон); 

5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015); 

6. Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); 

7. Закон о облигационим односима (''Службени лист СФРЈ'', број 29/78, 39/85, 45/89-одлука 

УСЈ и 57/89, ''Службени лист СРЈ'', број 31/93 и ''Службени лист СЦГ'', број 1/2003-

Уставна повеља); 

8. Закон о спречавању злостављања на раду (''Службени гласник РС'', 36/2010); 

9. Закон о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'', број 101/2005 и 

91/2015); 

10. Закон о заштити узбуњивача (''Службени гласник РС'', број 128/2014); 

11. Закон о рачуноводству (''Службени гласник РС'', број 62/13); 

12. Закон о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/10, 101/11, 83/12, 62/13, 

63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16); 

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

и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 

116/2014); 

14. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени 

гласник РС'', број 68/15 и 81/16- одлука УС); 

15. Закон о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', број 84/2004, 86/2004-испр., 

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-ускл.дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 

5/2015-ускл.дин.изн., 83/2015,5/2016-ускл.дин.изн., 108/2016 и 7/2017-ускл.дин.изн.); 

16. Закон о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/09, 92/11, 93/12); 

17. Закон о дуванском диму (''Службени гласник РС'', број 30/2010); 

18. Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 27/2014); 

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

ангажовање код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 113/2013, 

21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015); 

20. Одлука о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа с територије 

општине Алибунар и превоза одређених категорија становништва са територије 

општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' Алибунар, број 020-

124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године; 

21. Одлука о промени Оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из 

Алибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/16); 
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22. Статут Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 38/2016); 

23. Правилник о организацији и систематизацији радних места, број 52/16 од 25. јануара 

2016. године; 

24. Правилник о рачуноводству, број 349/16 од 11. маја 2016. године; 

25. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању 

књиговодственог стања са стварним стањем, број 401/16 од 31. маја 2016. године;  

26. Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки 

на Порталу јавних набавки (''Службени гласник РС'', број 83/2015); 

27. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца, број 771/15 од 01. 

септембра 2015. године. 

 

1.2. Организациона структура 

Организациону структуру предузећа чине следеће организационе јединице: 

1. Руководилац предузећа 

2. Одсек за заједничке послове 

3. Радна јединица за возаче 

Делокруг Руководиоца предузећа је: 

 Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада 

одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси Правилник о 

организацији и систематизацији послова. 

Делокруг Одсека за заједничке послове је: 

 врши послове радних односа, стручне и административно – техничке послове који се 

односе на примену прописа из области јавних набавки, 

 организује и координира поступак израде финансијског плана и прати његово извршење, 

прати реализацију уговора по јавним набавкама, као и послове архиве и доставне 

послове, 

 обавља и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта и запослених, 

 врши и друге послове по налогу Директора. 

Делокруг Радне јединице за возаче је: 

 врши управљање и одржавање возила за потребе Предузећа, води евиденцију о 

пређеним километрима, утрошку горива, мазива, аутогума и резервних делова, 

 обавља и послове које се односе на исправност возног парка, примања позива и 

организовања возача, као и изради редова вожње, 

 врше и друге послове по налогу Директора. 

Унутрашња организација ЈАТП–а „Алибунар“ Алибунар сачињена је на основу Одлуке о 

оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине 

Алибунар“, број 11/2009, 8/13 и 4/14 и 22/16), Статута Јавног аутотранспортног предузећа 

„Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 38/2016) и Правилника о 

организацији и систематизацији послова у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ 

Алибунар број 52/16 од 25. јануара 2016. године на који је дата сагласност Општинског већа 

Решењем број 023-5/16-06 од 04. фебруара 2016. године.    

Систематизацијом радних места систематизују се укупно 7 радних места са предвиђених 

16 извршиоца и то: 

1. Директор ..................................................................................................................ссс 

2. Послови радних односа и послови јавних набавки .............................................всс 

3. Шеф рачуноводства ...............................................................................................всс 

4. Административни радник .......................................................................................ссс 

5. Портир .......................................................................................................................нк 

6. Возач (D и B категорије) ........................................................................................ссс/нк 

7. Диспечер ..................................................................................................................ссс 
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Редни број Опис Број запослених 

1. По организационим јединицама: 

 Руководилац предузећа 

 Одсек за заједничке послове 

 Радна јединица за возаче 

 

1 

3 

9 

2. Број систематизованих радних места 7 

3. Број запослених по кадровској евиденцији 13 

4. По школској спреми и занимању: 

 НК 

 ССС 

 ВСС 

 

5. По броју попуњених/упражњених радних места: 

 Руководилац предузећа 

 Одсек за заједничке послове 

 Радна јединица за возаче 

 

1/0 

3/1 

9/0 

 

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ 

 

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

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

фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2017. годину, како би пословање било 

планирано на реалним основама. 

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

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

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

сектору. 

Нацртом општинског буџета за 2018. годину субвенције нису планиране од стране 

локалне самоуправе, као ни током 2017. године, што ће довести до смањења прихода 

предузећа, а самим тим и проналаску додатних извора финансирања. 

 

2.1. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 

 

Свој рад предузеће заснива на Одлуци о промени Оснивачког акта Јавног 

аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара ради усклађивања са Законом о јавним 

предузећима (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/16) и Одлуке о поверавању послова 

превоза ученика основних и средњих школа с територије општине Алибунар и превоза 

одређених категорија становништва са територије општине Алибунар Јавном аутотранспортном 

предузећу ''Алибунар'' Алибунар, број 020-124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године. 

У погледу техничке опремљеностти располажемо возним парком просечне старости 15 

година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања. 

Располажемо следећим возним парком: 

 

Ред. 

број 

Регистарски број Назив произвођача 

возила 

Тип возила Фабрички број 

мотора/шасије 

1. РА 059-FA FIAT 370 12 25 Аутобус ZCF702L1001007740 

2. PA 067-ĐC NEOPLAN N 216 SH Аутобус 8915673 

3. PA 071-SJ NEOPLAN N 216 SH Аутобус 8915672 

4. PA 071-ŠČ NEOPLAN N 216 SH Аутобус 8915671 

5. PA 088-ZJ MERCEDES BENZ 

INTEGRO 

Аутобус WEB62700013500126 

6. PA 081-HG SETRA S 215 H Аутобус LO/1791339 

7. PA 087-OA SETRA S 215 UL Аутобус WLL17900001018443 
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8. PA 090-WA SETRA S 315 NF Аутобус WKK35300001000642 

9. PA 075-ŽS FIAT DUCATO MAXI 

L4H2 2.3 JTD 

Аутобус ZFA25000002122661 

10. PA 070-OH FIAT DUCATO Путничко ZFA24400007217569 

11. PA 073-CH VOLKSWAGEN 

CADDY 

Теретно возило WV1ZZZ2KZ5X016486 

 

Планиране инвестиције предузећа у периоду 2018-2020. године 

1. Набавка 1 (један) комбија; 

2. Набавка 2 (два) аутобуса; 

3. Набавка 1 (један) минибуса. 

 

2.2. Спроведене активности у области корпоративног управљања 

 

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

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

корпоративног управљања и опише тренутно стање. 

Возни пар ЈАТП-а чини 8 (осам) аутобуса и 1 (један) минибуџ, циљ оснивача је 

побољшање ученичког стандарда у циљу ефикаснијег превоза ученика, нижим ценама 

месечних карата, чиме се растерећује буџет становништва недовољно развијене општине. 

Пословном етиком и друштвеном одговорношћу корпоративног односа према заједници 

сматра се и ииспуњавање захтева појединих органа и организација чији је оснивач локална 

самоуправа, као и захтева грађанских удружења за пружањем услуга у виду економски 

најповољнијих услова, а све у циљу развоја друштвене одговорности. Посебна пажња 

посветиће се побољшању пословне етике са циљем да наше услуге буду доступне свима како 

би се на тај начин обезбедио део профита и економска оправданост оснивања ЈАТП-а. 

У наредном периоду потребно је да се пронађе начин за обезбеђењем адекватног 

простора за рд помоћних служби ЈАТП-а, првенствено се мисли на обезбеђење гаражног 

простора са помоћном радионицом. 

 

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 

2018-2020. ГОДИНА 

 

Као релативно младо предузеће са поприлино старими и дотрајалим возним парком 

успели смо да обновимо и обогатимо возни парк који служи за превоз најпре ученика са 

територије општине, а потом и свих њених грађана. Како бисмо унапредили квалитет живота 

грађана основни предуслов за то је побољшање и модернизација возног парка. Свакодневно се 

превозе ученици са територије наше општине до њихових образовних установа, основних 

школа у нашим насељеним местима и средњих школа у Панчеву и Вршцу. Такође, излазимо у 

сусрет када је потребан превоз спортских и културно-уметничких друштава. Ту су и сви наши 

остали грађани, као и осетљиве категорије, међу којима су пензионери и социјално угрожена 

лица. Сви се превозе бесплатно, трошкове сноси општина Алибунар, као оснивач. 

План нам је да у предстојећем периоду прибавимо још 1 (један) комби, 2 (два) аутобуса 

и 1 (један) минибус путем донације из иностранства чиме бисмо проширили и подмладили 

возни парк и уједно обезбедили квалитетнији и безбеднији превоз корисницима наших услуга. 

 

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 

 

Биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине приказани су у Прилозима – 

3, 3а и 3б. 

 

4.1. Ценовна стратегија 
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 за поверене послове превоза путника (ученици, пензионери и социјално угрожене 

категорије становништва) утврђује се Одлуком оснивача о поверавању послова превоза 

ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунар и превоза 

одређених категорија становништва са територије општине Алибунар Јавном 

аутотранспортном предузећу „Алибунару“ Алибунар, број 020-124/2013-06-01 од 12. 

септембра 2013. године. 

 Пружање услуга трећим лицима – базира се на продаји појединачних карата за 

једнократну вожњу на територије општине Алибунар и уговорене слободне вожње по 

пређеном километру. 

 

4.2. Намена коришћења средстава из буџета 

 

У 2018. години, као и током 2017. године потпуно се укидају средства из буџета општине 

Алибунар – субвенције за гориво. 

 

4.3. Службена путовања 

 

Службена путовања нису предвиђена Финансијским планом. 

 

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

 

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

добити уплати у буџет општине по завршном рачуну за претходну годину. 

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

годину. 

 

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивањуу максималне 

зараде у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 93/12), Законом о привременом уређивњу 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 

јавних средстава (''Службени гласник РС'', 116/14). 

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање биће попуњавана у 

складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(''Службени гласник РС'', број 68/15 и 81/16-одлука УС), Законом о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/10, 101/11, 83/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-

др.закон, 103/15 и 99/16) и Уредбом о поступку за прибављање сагласнсоти за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (''Службени 

гласник РС'', број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15). 

Радна јединица за возаче тренутно запођљава 7 (седам) возача аутобуса. Постоји 

потреба за још 1 (једним) због повећаног обима и проширења возног парка који ће уследити у 

предстојећем периоду. 

Предузеће ће у предстојећем периоду настојати да издејствује сагласнсот за нова 

запошљавања и додатно радно ангажовање на поменутом радном месту. 

 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

 

Прилог 12. 

 

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 

 

Приказане су у финансијском плану предузећа и плану јавних набавки – Прилог 13. 
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9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

 

Предузеће планира да у периоду од 2018-2020. године обогати возни парк следећим 

возилима: 

 

Редни 

број 

Основне 

карактеристике 

возила 

2018. година 2020. година Образложење 

1. Комби 1 / Замена старих возила 

2. Минибус / 1 Замена старих возила 

3. Аутобус 1 1 Замена старих возила 

 

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Уколико будемо у могућности (није предвиђено Финансијским планом за 2018. годину) да 

издвојимо средства за помо спортских активности као и спонзорство, иста ће бити додељена у 

ту сврху. 

Средства за пропаганду и репрезентацију планирана су Финансијским планом за 2018. 

годину – Прилог 15.  

 
11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН   

 

Финансијски план за 2018. годину сачињен је по програмском буџету – сектор – 

Саобраћај и саобраћајна инфракструктура, а на основу плана за 2017. годину и процене 

реализације истог као и пројекције плана за 2017. годину.  

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Финансијски план за 2018. годину пројектован је на основу остварених трошкова у 2017. 

години, као и на основу претпостављених потреба за наредну годину, а на основу договора са 

Оснивачем. 

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар финансира се од средстава 

која: 

1. Обезбеђује Оснивач; 

2. Остварује као сопствени приход; 

3. Стиче путем спонзорства, донатора и другим стицањем у складу са Законом. Надзор 

над финансијским пословањем и наменским трошењем буџетских средстава врши 

буџет. 

Укупни приходи и укупни расходи планирају се за 2018. годину у износу од: 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ 40.200.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ 40.200.000,00 

 
ЈАТП „АЛИБУНАР“ – ПРИХОД 

 
Опис                                                                                            План за 2018. годину 
 
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Приходи од превоза ученика – Основна и 
средња школа 

36.700.000,00 

 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

Приходи од уговорених вожњи 3.500.000,00 

 

У К У П Н О 40.200.000,00 
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ЈАТП „АЛИБУНАР“ – РАСХОДИ 
 

Опис                                                                                             План за 2018. годину 
БРУТО ЛД 

5200/5210 Јануар 825.000,00 

5200/5210 Фебруар 825.000,00 

5200/5210 Март 825.000,00 

5200/5210 Април 825.000,00 

5200/5210 Мај 825.000,00 

5200/5210 Јун 825.000,00 

5200/5210 Јул 825.000,00 

5200/5210 Август 825.000,00 

5200/5210 Септембар 825.000,00 

5200/5210 Октобар 825.000,00 

5200/5210 Новембар 825.000,00 

5200/5210 Децембар 825.000,00 

 У К У П Н О 9.900.000,00 

 

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ 

5132 Гориво (нафта и бензин) 22.000.000,00 

5122 Гуме 884.000,00 

5122 Резервни делови и алат 900.000,00 

5399 Услуге поправке и одржавања  1.000.000,00 

5132 Уља и мазива 340.000,00 

5599 Антифриз и остало 160.000,00 

5399 Вулканизерске услуге 200.000,00 

5599 Трошкови регистрације 1.000.000,00 

5599 Трошкови перионице и хигијене 50.000,00 

5122 Хидраулична црева 100.000,00 

5320 Инвестиционо одржавање 170.000,00 

5121 Канцеларијски материјал 100.00,00 

5599 Потрошни материјал 315.000,00 

5130 Електрична енергија 220.000,00 

5312 ПТТ услуге, моб. услуге 300.000,00 

5131 Трошкови за гас 20.000,00 

5399 Вода, смеће, канализација 25.000,00 

5520 Трошкови осигурања 94.000,00 

5530 Трошкови платног промета 20.000,00 

5510 Трошкови репрезентације 300.000,00 

5115 Рачунарска опрема 66.000,00 

5599 Трошкови штампања месечних карата, холограма и др. 50.000,00 

5399 Одржавање климе на аутобусима 100.000,00 

5399 Лимарски радови и материјал 200.000,00 

5399 Фарбарски радови 200.000,00 

5599 Ревизија 130.000,00 

5260 Накнада за надзорни одбор 396.000,00 

5599 Акумулатори 160.000,00 

0230 Набавка комби возила 800.000,00 

 У К У П Н О: 40.200.000,00 

 
ДИРЕКТОР: 
Звонко Завишић, с.р.  
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41. 

 

На основу члана 12. Статута Туристичке организације општине Алибунар, Управни 

одбор Туристичке организације општине Алибунар, на седници 28.12.2017. године, доноси 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

Програм рада Туристичке организације општине Алибунар за 2018. годину односи се на 

период јануар-децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине оптшине Алибунар и 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

Програм рада Туристичке организације односи се на следеће области: 

1. туристичка промоција сеоских слава и сеоских манифестација, 

2. туристичка промоција, 

3. санација базена, 

4. уређење излетишта на Девојачком Бунару. 

Реапизација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У туристичким промоцијама сеоских слава и сеоских манифестација, којих има 

десет (10). Туристичка организација и представници локалних месних заједница, Центра 

за културу општине Алибунар и Спортског савеза општине Алибунар. Манифестације се 

одржавају традиционално сваке године, пропраћене су разним привредним, културним и 

спортским садржајем. 

2. У области туристичке промоције, Туристичка организација самостално организује 5 

(пет) манифестација које су хронолошки наведене. Промоција туризма општине 

Алибунар подразумева економску, географску и културолошку дестинацију и велики је 

потенцијал развоја и раста стандарда општине, као и њене валоризације. Промоција 

излетишта Девојачки Бунар са великим бројем атрактивних дестинација и објеката у 

њеном склопу, идеална је дестинација за одржавање доле наведених манифестација. 

Све наведене манифестације се одржавају на самом излетишту Девојачки бунар. 

 ''Првомајски уранак'' – традиционална манифестација и вишеструко значајна за целу 

општину Алибунар, којом почиње сезона манифестација Туристичке организације. 

 ''Сабор пчелара'' – промоција природних производа од меда са нашег поднебља. 

 ''Игре без граница'' – спортска манифестација, која привлачи млађу популацију која 

се одржава на базену. Ова манифестација уједно и промовише летњу 

инфраструктуру излетишта Девојачки Бунар – Делиблатске пешчаре. 

 ''Летње ноте'' – манифестација међународног карактера. Ова манифестација је 

туристички, друштвено-економски и културолошки промотер наше општине. 

 ''Изађи ми на теглу'' – манифестација која спаја традиционално и модерно, спортско-

кулинарска манифестација која проналази најбољи ајвар. 

3. У области санације базена – који се налази на излетишту Девојачки Бунар, популарни 

базен са термалном водом у летњој сезони захтева сталну обнову и санацију на 

годишњем нивоу који су потребни да би спортско-рекреативни комплекс несметано 

функционисао. 

4. У области уређења излетишта на Девојачком Бунару Туристичка организација се 

стара о уређивању самог излетишта Девојачки Бунар, одржавање зелених површина, 

садње цвећа, уређење простора око летње бине, простора и зелених површина око 

црквице брвнаре, простора око кафеа ''Брвнара'', одражвање дечјег игралишта, 

спортксих терена, одржавање стаза за штетњу излетишта и др. 

 

III 
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Ради конкретизације послова наведених у тачки ИИ Програма рада Туристичке 

организације, Управни одбор донеће посебна акта којима ће се рагулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

IV 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства УКУПНО 

411 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

2.290.000,00 0,00 2.290.000,00 

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 2.290.000,00 0,00 2.290.000,00 

412 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

416.000,00 0,00 416.000,00 

4121 Доприноси за ПИО 271.000,00 0,00 271.000,00 

4122 Доприноси за здравствено осигурање 110.000,00  110.000,00 

4123 Допринос за незапосленост 35.000,00  35.000,00 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20.000,00 0,00 20.000,00 

4131 Накнаде у натури 20.000,00 0,00 20.000,00 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200.000,00 0,00  

4141 Исплата накнада за време одс.са посла    

4142 Расходи за образовање деце запослених    

4143 Отпремнине и помоћи 50.000,00  50.000,00 

4144 Помоћ у медицинском лечењу 150.000,00  150.000,00 

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  0,00  

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. РАС.  0,00  

4161 Награде запосленима и остали расходи   0,00 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 935.000,00 0.00 935.000,00 

4211 Трошкови платног промета 20,000.00 0.00 20,000.00 

4212 Енергетске услуге 200,000.00 0.00 200,000.00 

4213 Комуналне услуге 270,000.00 0.00 270,000.00 

4214 Услуге комуникације 295,000.00 0.00 295,000.00 

4215 Трошкови осигурања 10,000.00 0.00 10,000.00 

4216 Закуп имовине и опреме 140.000,00 0.00 140.000,00 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30.000,00 0,00 30.000,00 

4221 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 0,00 30.000,00 

4222 Трошкови службених путовања у иностран.   0,00 

4229 Остали трошкови транспорта 0,00  0,00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.390.000,00 0,00  1.390.000,00 

4231 Административне услуге   0,00 

4232 Компјутерске услуге   0,00 

4233 Услуге образ.и усавршавања запослених 30.000,00 0,00 30.000,00 

4234 Услуге информисања 60,000.00 0,00 60,000.00 

4235 Стручне услуге 100,000.00 0,00 100,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,000.00 0,00 50,000.00 

4237 Репрезентација 150,000.00 0,00 150,000.00 

4239 Остале опште услуге 1.000,000.00 0,00 1.000,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50,000.00 0.00 50,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 0.00   0.00 

4249 Остале специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 700,000.00 0.00 700,000.00 

4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

550,000.00 0.00 550,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 150,000.00 0.00 150,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 920,000.00 1.600.000.00 2.520.000,00 
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4261 Административни материјал 180,000.00 0,00  180,000.00 

4262 Материјал за пољопривреду    0,00 

4263 Материјал за образ.и усавршав.запослених 20.000,00 0,00 20.000,00 

4264 Материјал за саобраћај 500.000,00  0,00 500.000,00 

4268 Материјал за одржавање хигијене и угос 20.000,00 1.600.000,00  1,620,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 200,000.00  0,00 200.000,00 

465112 Остале текуће дотације по закону 300.000,00   300.000,00 

4819 Дотац.осталим непрофит.инстит.-спорт  0,00 0,00 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 45,000.00 0.00 45.000,00 

4822 Обавезне таксе 45.000,000  45.000,00 

4823 Новчане казне   0,00 

483 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА  

1.000,000.00   1.000,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  40000 8.296.000,00 1.600.000,00  9.896.000,00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00  0,00 0,00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 130.000,00 0,00 130.000,00 

5121 Опрема за копнени саобраћај    0,00 

5122 Административна опрема 130,000.00 0,00  130.000,00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 130,000.00 0.00 130.000,00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 8.426,000.00 1.600.000.00 10.026.000,00 

 

ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА 

 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 0,00 50.000,00 

4237 Репрезентација 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

4242 Услуге образовања, културе и спорта 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

 УКУПНО 4.350.000,00  4.350.000,00 

 

САНАЦИЈА БАЗЕНА 

 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 600.000,00 0,00 600.000,00 

4251 Текуће поправ.и одржав.зграда и објеката 600.000,00 0,00 600.000,00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 0,00 

5121 Опрема за копнени саобраћај   0,00 

5122 Административна опрема   0,00 

 УКУПНО 600.000,00  600.000,00 

 

УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА НА ДЕВОЈАЧКОМ БУНАРУ 

 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 500.000,00 0,00 500.000,00 

4251 Текуће поправ.и одржав.зграда и објеката 400.000,00 0,00 400.000,00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00  100.000,00 

 УКУПНО 500.000,00  500.000,00 

 

 УКУПНО 13.876.000,00 1.600.000,00 15.476.000,00 

 

V 

 

Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01.01.2018. године. 

 

 

Број: 196/17 

Алибунар, дана 28.12.2017. године 

 

УПРАВНИ ОДБОР 
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ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Немања Цигановић, с.р. 

 

 
 

42. 

 

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА 

''Вук Караџић'' 

А Л И Б У Н А Р 

ДАТУМ: 05.02.2018. 

 

 

ПЛАН и ПРОГРАМ РАДА ЗА 2018. 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 библиотеке.  

- 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. Планирају се и активности на популарисању читања код 

ученика нижих разреда основних школа у Општини Алибунар кроз разне акције којима би се 

бесплатно учланили најмлађи читаоци. 

Поводом обележавања Дана жена – 8.МАРТА празника – увек се у Библиотеци у Алибунару, 

планирају изложбе које организују удружења и организације 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. Април је месец у коме се организују одласци најбољих 

рецитатора са Општинске Сморте у Алибунару на даља такмичења у Ковину на Зонску Смотру 

рецитатора, а потом и на Покрајинску смотру у Сечањ. 

- У месецу мају и јуну након завршеног Откупа и затварања Конкурса ради се на пријему и 

сређивању књига пошто пријем и обрада књига траје око два месеца.. 

- У августу и септембру, поред редовних делатности у библиотекама планира се и одржавање 

књижевне трибине са неком од актуелних тема везаних за стање у култури. 

У току године планирају се и посете Дому за стара лица у Алибунару, приликом којих се у 

зависности од потребе носе књиге за читање штићеницима Дома. 

- 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 договора са гостима који долазе на тај празник 

Општинске библиотеке у Алибунару. 

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 

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. 

Циљ свих програмски активности у Општинској библиотеци ''Вук Караџић'' АЛИБУНАР је 

усмерен на даљи развој и уранпређење библиотечке делатности у Општини Алибунар. 
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Ово би био преглед свих планираних активности у Општинској библиотеци ''Вук Караџић'' 

Алибунар у 2018. години.  

 

Алибунар, 05.02.2018. 

 

Директор 

Ранковић Љиљана, с.р. 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

АПВ/ 
Република 

УКУПНО 

411 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 2.290.000,00   2.290.000,00 

412 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

983.000,00 0,00 0,00 983.000,00 

4121 Доприноси за ПИО 670.000,00   670.000,00 

4122 Доприноси за здравствено осигурање 265.000,00   265.000,00 

4123 Допринос за незапосленост 48.000,00   48.000,00 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

4131 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 

4141 Исплата накнада за време одс.са посла     

4142 Расходи за образовање деце запослених     

4143 Отпремнине и помоћи 50.000,00   50.000,00 

4144 Помоћ запосленим или члану уже породице 170.000,00   170.000,00 

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. РАС. 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 

4161 Награде запосленима и остали расходи 160.000,00   160.000,00 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00 

4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00 

4212 Енергетске услуге 140,000.00   140,000.00 

4213 Комуналне услуге 40,000.00   40,000.00 

4214 Услуге комуникације 90,000.00   90,000.00 

4215 Трошкови осигурања 185,000.00   185,000.00 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

4221 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 0,00  20.000,00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 

4231 Административне услуге    0,00 

4232 Компјутерске услуге 30.000,00   30.000,00 

4233 Услуге образ.и усавршавања запослених 20.000,00   20.000,00 

4234 Услуге информисања 0.00   0.00 

4235 Стручне услуге 0.00   0.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00   20,000.00 

4237 Репрезентација 140,000.00   140,000.00 

4239 Остале опште услуге 50,000.00   50,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 70,000.00 0,00 0,00 70,000.00 

4241 Пољопривредне услуге    0,00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50.000.00    50.000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00    20,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 60,000.00 0,00 0,00 60,000.00 

4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

50,000.00   50,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 10,000.00   10,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 115,000.00 0,00 0,00 115.000,00 

4261 Административни материјал 30,000.00   30,000.00 

4263 Материјал за образ.и усавршав.запослених 5.000,00   5.000,00 

4264 Материјал за саобраћај 40.000,00   40.000,00 

4268 Материјал за одржавање хигијене и угос 20.000,00   20,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 20,000.00   20.000,00 
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444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

4442 Казне за кашњење 10.000,00   10.000,00 

465112 Остале текуће дотације по закону 685.000,00    6858.000,00 

481 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4819 Дотац.осталим непрофит.инстит.-спорт    0,00 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0,00 0,00 10.000,00 

4821 Остали порези    0,00 

4822 Обавезне таксе 10.000,00   10.000,00 

4823 Новчане казне    0,00 

 СВЕГА КЛАСА  40000 8.728.000,00 0,00 0,00 8.728.000,00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0,00 

5122 Административна опрема 50,000.00   50.000,00 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 80.000,00 0,00 65.000,00 145.000,00 

5151 Књиге у библиотеци 80.000,00 0,00 65,000,00 145.000,00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 130,000.00 0,00 65.000,00 195.000,00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 8.858,000.00 0,00 65.000,00 8.923.000,00 

 
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА 
''ВУК КАРАЏИЋ'' 
АЛИБУНАР 
Број: 1-2/2018 
Датум: 22.01.2018. 
 
На основу члана 35. Статута Оптшинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар, Управни одбор је 
на седници одржаној дана 22.01.2018. године донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 
Усваја се финансијски план Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар за 2018. годину, 
који је усклађен са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину од 21.12.2017. године. 
 
Председница Управног одбора 
Тамара Абација, с.р. 
 
 

43. 
 
Установа културних делатности 
''Центар за културу општине Алибунар'' 
Трг слободе 15 
Алибунар 
10.01.2018. 
Деловодни број: 2/2018 
Управни одбор 
 
На двадесет и седмој седници Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за 
културу општине Алибунар'' одржаној дана 10.01.2018. године Управни одбор доноси 
 

О Д Л У К У 
 
Усваја се предлог Финансијског плана Установе културних делатности ''Центар за културу 
општине Алибунар'' за 2018. годину који је усаглашен са Одлуком о буџету општине Алибунар 
за 2018. годину, као и План и програм рада за 2018. годину. 
 
Председник Управног одобра 
Горан Марган, с.р. 
 
 
На основу члана 27. Статута Установе културних делатности ''Центар за културу општине 
Алибунар'' на седници Управног одбора од 10.01.2018. године, доноси: 
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ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 
 
 

I 
 
Програм рада Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' за 2018. 
годину односи се на период јануар-децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине 
општине Алибунар и Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину.  
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 

 
II 
 

ОБЛАСТИ РАДА И ПРОЈЕКЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
(пројекција планираних активности за период од јануара до децембра 2018. године) 

 
Центар за културу општине Алибунар у календарској години 2018. планира развој и реализацију 
активности у културним сегментима програмског и редовног дела рада Установе. 

1. У програмском делу: да обезбеди квалитетан и разноврстан програм. 
2. У редовном раду Установе: Сарадњу са институтцијама образовања и културе, 

уважавајући притом културне потребе грађана и истовремено обезбедити континуирано 
праћење токова савременог културно уметничког стваралаштва. 

3. У развојном делу: Наредни период треба да буде у знаку реализације заједничких 
пројеката, програма и синхронизованих манифестација са институтцијама везаним за 
културно стваралаштво ван територије наше општине. Унапређење делатности Центра 
за културу општине, и културно уметничко стваралаштво кроз комуникацију и размену са 
посетиоцима програма на територији целе општине. 

4. Обезбедити услове за едуковање заинтересованих за културне садржаје у оквиру 
Установе кроз радионице ликовне, тено, школе глуме и фолклора, балета, хорског 
певања, оркестара, песничких и драмских секција – која се планира у новом периоду. 

5. Перманентно унапређење и модернизација Установе, стручно усавршавање радника 
који налажу законски прописи и потребе за професионалним обављањем посла. 
Обзиром да је у претходном периоду доста урађено на опремању Центра за културу 
кроз реновирања и сређивања простора за извођење квалитетног програма, потребно је 
наставити са техничким унапређењем рада. 

6. У програмском делу континуираног раста актвиности: Период јануар-децембар 2018. 
биће у знаку програмског развоја активности са фокусом на: 

 Реализацији заједничких пројеката, програма и синхронизованих манифестација са 

институцијама у општини и ван ње. 

 Унапређењу сопствене делатности и културно-уметничког стваралаштва кроз 

интерактивну комуникацију са посетиоцима културних дешавања и културног 

програма на територији општине Алибунар. 

 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. 

 Обезбеђивању услова за едуковање заинтересованих за културне садржаје у оквиру 

Установе кроз организовање и подстицај за културно и стваралашко едуковање. 

 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 
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пројектима побољшања визуелно звучне технике потребне за реализацију и 

унапређење свих сегмената културног стваралаштва у циљу подизања културе на 

виши ниво као основ образовне, васпитне и културне едукације грађана. 

 

III 

 

ОБЛАСТИ ПО КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПЛАН И ПРОГРАМ УСТАНОВЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

1. Редовне активности 

2. Област: културно-уметничке манифестације 

3. Позоришна делатност/позоришне активности 

4. Приказивачка делатност (биоскоп) 

5. Област међународна културно-уметничка сарадња 

6. Сарадња са другим организацијама 

7. Област: органиазција културно-уметничких манифестација 

8. Ликовно стваралаштво 

9. Литерарно стваралаштво 

10. Планирани концерти 

11. Активности око отварања позоришне секције 

12. Пројектне активности. 

 

Смернице реализације плана по областима 

Период јануар – децембар 2018. 
 

1. Област: Редовне активности 
 

 Организација културних манифестација 

 Организација културно уметничког, едукативног и образовног програма. Унапређење 

културне активности кроз реализацију програма културног програма (садржаја) 

 Организација концертних манифестација 

 Организација и реализација културно-уметничког програма за сеоске славе и 

манифестације 

 Јавно информисање грађана о културним активностима и активностима Установе 

 Заштита и унапређење културе и културног стваралаштва 

 Сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама и организацијама 

у општини Алибунар 

 Издавање сценске сале за потребе програма ван активности и плана рада Центра 

за културу. 
 

2. Област: Културно уметнике манифестације 
 

 Реубличке, покрајинске, зонске смотре фокллора 

 Општинске смотре фолклорног стваралаштва 

 Побољшање културно-уметничке експресије на локалу 

 Реализација етно стваралашттва 

 Реализација пројектних активности и увођење новина у културном изражавању 

 Реализација традиционалних фолклорних концерата. 
 

3. Област: Позоришна делатност/Позоришне активности 
 

 Учешће на позоришним смотрама 

 Реализација позоришних дана  

 Професионално позориште за децу у току године 

 У сарадњи са професионалним позориштима из Београда, Новог Сада, Вршца али и 

са локалним удружењима позоришта Центар за културу планира да у сваком 

кварталу понуди по једну професионалну позоришну представу, водећи рачуна да 

једнако буду заступљене и националне мањине 
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 Понуђени репертоар ће зависити од квалитета и цене представе и од техничких 

могућности наших позорница 

 Поред професионалних планирамо да публици понудимо и три аматерске 

представе 

 Аматерске представе ће бити реализоване са аматерским позориштима из 

Алибунара, али и из суседних општина. 
 

4. Област: Приказивачка делатност (биоскоп) 
 

 Реализација филмског и приказивачког програма у току 2018. године 

 У сарадњи са филмским дистрибутерима биоскопи Центра за културу ће имати 

редовне пројекције домаћих и светских хитова свих жанрова у кратком року након 

домаћих и светских премијера 

 О датумима и времену одржавања публика ће бити обавештена на друштвеним 

мрежама, сајту општине, локалној радио станици, као и путем плаката, писаних 

паноа или штампе. 
 

5. Област: Међународна културно-уметничка сарадња 
 

 Покретање традиционалних сарадња 

 Реализација манифестације од значаја за културно и традиционално наслеђе 

националних мањина и њихову заједницу 

 Успостављање нових међународно-културних сарадњи 

 Гостовања у земљи и иностранству, склапање трајних културно-уметничких 

сарадњи. 
 

6. Област: Сарадња са другим организацијама 
 

 Пријатељски сусрети и сарадња са другим културно-уметничким, као и просветним 

установама у земљи и иностранству 

 Сарадња са културним и позоришним удружењима, установама и организацијама из 

општине Алибунар, других општина и градова у региону у Србији. 
 

7. Област: Организација културно-уметничких манифестација: 
 

 Организација културно-уметничких манифестација, приредби поводом одржавања 

значајних датума, прослава, јубилеја, као и учешће у организацији и припреми 

традиционалних манифестација на територији општине Алибунар 

 Учешће у манифестацијама које организује Туристичка организација Алибунар, а у 

виду реализације културно-уметничког програма за манифестације ''Првомајски 

уранак'', ''Дани пчелара'', ''Игре без граница'', ''Летње ноте'', ''Изађи ми на теглу'' 

 Организација музичког фестивала ''Распевано пролеће'' 

 Организација свечаних академија ''Дани М. Црњанског'' и Дани Зоре Петровић'' 

 Организација концерата музике и фолклора у току године поводом значајних датума 

 Организација фестивала музике и фолклора и/или учествовање у регионалним, 

покрајинским, републичким фестивалима у току године. 
 

8. Област: Ликовно стваралаштво 
 

 Изложбе локалног карактера у свим местима 

 Изложбе републичког, покрајинског и зонског значаја 

 Општинске,зонске, покрајинске смотре сликара 

 Заједничка организација смотре сликада са КОЦ ''Вук Караџић'' Пландиште 

 Учешће у Банатском ликовном салону 

 Самосталне изложбе сликара поводом ''Дана Зоре Петровић'' и ''Дана Милоша 

Црњанског'' 

 Креативно-интерактивне радионице ликовног стваралаштва. 
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9. Област: Литерарно стваралаштво 
 

 Песнички сусрети  

 Песничке вечери 

 Гостовања песника ван општине 

 Реализација јесењег песничког маратона 

 Реализација зборника песама 

 Манифестације од значаја за литерарно стваралаштво 

 Издавање публикација и књига. 

 

10. Област: Планирани концерти 

 Божићни 7.јануар 

 Светосавски 27. јануар 

 Дан државности 

 Осмомартовски 8.март 

 Ускршњи концерт 

 Првомајски 

 Сеоске славе концерти 

 Општинске смотре концерти 

 Новембарски – сусрети 

 Новогодишњи концерти 

 

11. Област: Активности око отварања драмске секције 

 Реализација отварања у току 2018. године драмске секције која ће у оквиру 

Установе радити волонтерски са децом. Поред позоришта ''Кону Алеку'' који ради на 

језику националних мањина, планира се у оквиру Установе у Алибунару отварање 

драмске секције која би на српском језику радила са заинтересованом децом 

 Пројектне активности око културно-омладинског дигиталног центра, у склопу којег би 

радила и позоришна секција. 

 

12.Област: Пројектне активности 

 Припрема пројектне документације за конкурисање код домаћих и страних фондова 

инвестирања, бесповратни грантови, грантови за реализацију нових програмских 

активности планираних за краткорочне, средњорочне и дугорочне планске 

активности. 

 

IV 

 

Центар за културу општине Алибунар 

Агенда култуурних дешавања за 2018. 

 

 ЈАНУАР 

 Биоскопске пројекције 

 Божићни концерт 

 Светосавски концерт 

 Светосавске приредбе 

 Позоришне представе за децу и одрасле 

 

 ФЕБРУАР 

 Песничке вечери 

 Песничко веће и изложбе слика за 14. фебруар 

 Гостовање песника и сликара 

 Биоскопске пројекције 

 Позоришне представе за децу 

 Позоришне предсаве за одрасле 
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 Припремне активности за издавање 

 

 МАРТ 

 Концерт музике и фолклора (Осмомартовски – Банатски Карловац, Владимировац, 

Алибунар) 

 Књижевно вече поводом осмог марта и изложба слика 

 Биоскопске пројекције 

 Позоришни дани за децу ''Пролећни дани позоришта'' 

 Песничка сусретања ''Чукарица'' 

 Поетска позорница 

 Књижевни сусрет ''Стенка'' Београд 

 

 АПРИЛ 

 Гостовање фолклора 

 Руско-српски песнички сусрети ''Руски огањ'' 

 Гостовање голклора ван општине 

 Учешће на фолклорном такмичењу Вршачка бања 

 Књижевно вече у кући Ђуре Јакшића 

 Концерт музике и фолклора Општинске смотре фолклора 

 Фестивал ''Распевано пролеће'' 

 Биоскопске пројекције 

 

 МАЈ 

 Банатска смотра сликара у Пландишту 

 Првојамски концерт музике и фолклора (Програм Центра за културу на 

манифестацији Туристичке организације ''Дани пчелара'') 

 Смотра фолклора за одрасле 

 Гостовање песника и сликара ван општине 

 Гостовање фолклора ван места општине 

 Дани Зоре Петровић (изложба слика у Добрици, позоришна представа за децу, 

сликарска радионица) 

 

 ЈУН 

 Гостовања фолклорних ансамбала 

 Биоскопске пројекције 

 Јунски дан позоришта за децу 

 Републичко такмичење за децу ''Распевано пролеће'' 

 Књижевни салон ''Поетска зора'' 

 Позоришна представа аматера у Алибунару 

 Песнички сусрети у Панчеву 

 

 ЈУЛ 

 Концерти за сеоске славе – културно-уметнички програм 

 Биоскопске пројекције 

 Гостовање фолклора ван општине 

 Учешће у манифестацијама Туристичке организације са културно-уметничким 

програмом Центра за културу општине Алибунар 

 

 АВГУСТ 

 Концерти поводом сеоских слава 

 Биоскопске пројекције 

 Изложбе слика 

 Сликарски салон 

 Гостовање фолклора ван општине 
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 СЕПТЕМБАР 

 Биоскопске пројекције 

 Позоришне представе 

 Гостовање фолклора ван општине 

 Песнички сусрети 

 ''Јесењи песнички маратон'' 

 Дани дечјег позоришта 

 

 ОКТОБАР 

 Дани дечјег позоришта 

 Позоришна представа за старије 

 Свечана академија поводом Дана Милоша Црњанског 

 Песнички сусрети 

 Банатски ликовни салон 

 Гостовања фолклора 

 Концерт музике и фолклора ''Сусрети села'' (Нова активност планирана као 

фестивал етно музике, порет тога етно сајам) 

 

 НОВЕМБАР 

 Новембарски дани дечјег позоришта 

 Гостовање фолклора 

 Позоришна представа за старије 

 

 ДЕЦЕМБАР 

 Биоскопске представе 

 Новогодишњи дани дечјег позоришта 

 Новогодишњи концерти 

 Гостовање фолклора 

 

Ради конкретизације послова наведених у претходним тачкама од II до IV Плана и програма 

рада Установе културних делатности, као и према Агенди културних дешавања за 2018. годину 

по месецима, Центар за културу ће донети посебна акта којима ће регулисати начин, рокове и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Плана и програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства УКУПНО 

411 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

1.570.000,00 0,00 1.570.000,00 

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 1.570.000,00  1.570.000,00 

412 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

284.000,00 0,00 284.000,00 

4121 Доприноси за ПИО 204.000,00  204.000,00 

4122 Доприноси за здравствено осигурање 60.000,00  60.000,00 

4123 Допринос за незапосленост 20.000,00  20.000,00 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 80.000,00 0,00 80.000,00 

4131 Накнаде у натури 80.000,00  80.000,00 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100.000,00 0,00 100.000,00 

4143 Отпремнине и помоћи 60.000,00  60.000,00 

4144 Помоћ у медицинском лечењу 40.000,00  40.000,00 
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415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.000,00 0,00 100.000,00 

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. РАС. 60.000,00 0,00 60.000,00 

4161 Награде запосленима и остали расходи 60.000,00  60.000,00 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 879.000,00 0.00 879.000,00 

4211 Трошкови платног промета 15,000.00  15,000.00 

4212 Енергетске услуге 460,000.00  460,000.00 

4213 Комуналне услуге 110,000.00  110,000.00 

4214 Услуге комуникације 180,000.00  180,000.00 

4215 Трошкови осигурања 104,000.00  104,000.00 

4219 Остали трошкови 10.000,00  10.000,00 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 110.000,00 0.00 110.000,00 

4221 Трошкови службених путовања у земљи 80.000,00  80.000,00 

4222 Трошкови службених путовања у иностран. 10.000,00  10.000,00 

4223 Коришћење сопственог аутомобила 20.000,00  20.000,00 

4229 Остали трошкови транспорта 0,00  0,00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 450.000,00 0.00 450.000,00 

4231 Административне услуге   0,00 

4232 Компјутерске услуге 10.000,00  10.000,00 

4233 Услуге образ.и усавршавања запослених 130.000,00  130.000,00 

4234 Услуге информисања 70,000.00  70,000.00 

4235 Стручне услуге 60,000.00  60,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 70,000.00  70,000.00 

4237 Репрезентација 90,000.00  90,000.00 

4239 Остале опште услуге 20,000.00  20,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50,000.00 0.00 50,000.00 

4241 Пољопривредне услуге   0,00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 0.00  0.00 

4249 Остале специјализоване услуге 50,000.00  50,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 350,000.00 0.00 350,000.00 

4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

190,000.00  190,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 160,000.00  160,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 795,000.00 0.00 795,000.00 

4261 Административни материјал 90,000.00  90,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 470.000,00  470.000,00 

4268 Материјал за одржавање хигијене и угос 115.000,00  115.000,00 

4269 Материјал за посебне намене 120,000.00  120,000.00 

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 0,00 

4442 Казне за кашњење 0,00  0,00 

465112 Остале текуће дотације по закону 208.000,00  208.000,00 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 25,000.00 0.00 25,000.00 

4821 Остали порези 0,00  0,00 

4822 Обавезне таксе 25.000,00  25.000,00 

4823 Новчане казне   0,00 

  СВЕГА КЛАСА  40000 5.061.000,00  5.061.000,00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 280.000,00 0.00 280.000,00 

5121 Опрема за копнени саобраћај   0,00 

5122 Административна опрема 280,000.00  280,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 280,000.00 0.00 280,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 5.341,000.00 0.00 5.341,000.00 

 

ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ 

 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства УКУПНО 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.174.000,00 0,00 2.174.000,00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00  100.000,00 

4237 Репрезентација 1.200.000,00  1.200.000,00 
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4239 Остале опште услуге 874.000,00  874.000,00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.076.000,00 0,00 3.076.000,00 

4242 Услуге образовања, културе и спорта 3.026.000,00  3.026.000,00 

4249 Остале специјализоване услуге 50.000,00  50.000,00 

 УКУПНО 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 

 

КУПОВИНА ЗВУЧНИКА 

 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства УКУПНО 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 800.000,00 0,00 800.000,00 

512241 Електронска опрема 800.000,00  800.000,00 

 УКУПНО 800.000,00 0,00 800.000,00 

 

 

 

44. 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ'' 

АЛИБУНАР – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Конто ОПИС Вредност у 2018. 
години 

Расходи из буџета 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) 17.446.100 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) 2.442.100 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) 1.984.600 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.984.600 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) 449.000 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 238.200 

412200 Допринос за здравствено осигурање 195.900 

412300 Допринос за незапосленост 14.900 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) 8.500 

413100 Накнаде у натури 8.500 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 167+175+181+190+198+201) 2.847.000 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) 1.031.000 

421100 Трошкови платног прометаи банкарских услуга 16.000 

421200 Енергетске услуге 160.000 

421300 Комуналне услуге 75.000 

421400 Услуге комуникација 555.000 

421500 Трошкови осигурања 225.000 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) 120.000 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 120.000 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) 555.000 

423200 Компјутерске услуге 150.000 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 150.000 

423400 Услуге информисања 10.000 

423500 Стручне услуге 80.000 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000 

423700 Репрезентација 50.000 

423900 Остале опште услуге 65.000 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) 70.000 

424900 Остале специјализоване услуге 70.000 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199+200) 370.000 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 180.000 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 190.000 

426000 МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) 701.000 
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426100 Административни материјал 242.000 

426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених 130.000 

426400 Гориво 170.000 

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 32.000 

426900 Материјали за посебне намене 127.000 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280+284) 12.100.000 

427000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293) 12.100.000 

472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 200.000 

473600 Накнаде из буџета у случају смрти 700.000 

473800 Накнаде из буџета за становање и живот 700.000 

472900 Остале накнаде из буџета 10.500.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (295+298+302+304+307+309) 57.000 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) 57.000 

482100 Остали порези 50.000 

482100 Обавезне таксе 7.000 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8312+334+343+346+354) 553.900 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (313+318+328+330+332) 553.900 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) 553.900 

512200 Административна опрема 553.900 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+311+357) 18.000.000 

 
ДИРЕКТОР 

Зоран Пребирачевић, с.р. 
 
 
 

45. 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 
ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Конто ОПИС Вредност у 2018. 
години 

Расходи из буџета 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) 21.000.000 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) 3.600.000 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) 3.053.434 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.053.434 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) 546.566 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 366.413 

412200 Допринос за здравствено осигурање 157.252 

412300 Допринос за незапосленост 22.901 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 167+175+181+190+198+201) 2.600.000 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) 1.030.000 

424900 Остале специјализоване услуге 1.030.000 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199+200) 1.570.000 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 300.000 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.270.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (295+298+302+304+307+309) 14.800.000 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) 14.800.000 

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 14.800.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+311+357) 21.000.000 

 
ДИРЕКТОР 

Др Динка Кожокар Даждеа, с.р. 
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46. 
 

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР 
 

ПРОГРАМ РАДА 
ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Алибунар, децембар 2017. године 

 
 

МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без обзира 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 социо-
економске безбедности и људског достојанства, болести чије сузбијање тражи широку 
превентивну активност, и прородне 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 власнима у хуманитарној области и заступајући 
потребу заједништва у хуманости… 

План рада Црвеног крста Алибунар обухвата активности које ће се реализовати на нивоу 
Националног друштва, као и основне активности које ће се спровести у Црвеногм крсту 
Алибунар. 

Црвени крст Алибунар и његови саставни делови биће ангажовани на редовним 
активностима и традиционалним акцијама, а центар активности биће људи у невољи и њихвое 
потребе. 

Области кроз које ће Црвени крст Алибунар реализовати активности су: 
- организација и развој, 
- социјална делатност, 
- промоција и омасовљавање давалаца крви, 
- подмладак и омладина, 
- дифузија, 
- здравствено-васпитна делатност, 
- служба тражења, 
- деловање у несрећама, 
- прва помоћ за возаче. 

 
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. 
Учестоввати 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 од 8-15.маја, 
- 11.мај – Дан добровољних давалаца крви, 
- 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, 
- 17.октобар – Међународни дан борбе против глади, 
- 1.децембар – Светски дан борбе против АИДС, 
- Један пакетић – много љубави. 
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

 
Рад Службе тражења Црвеног крста Алибунар у 2018. години ће се одвијати у складу са 

Основним принципима покрета и принципима рада Службе тражења, и представљаће сталну 
активности која ће се спроводити кроз рад организација и институција с акојима 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 новорођену бебу'', ''Трка за срећније 

детињство'', 
- ангажованост на обезбеђењу средстава за опоравак социјално угрожене деце на 

Вршачком брегу, 
- кухиња Црвеног крста. 

 
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 доступнисти свих прихоактивних 

супстанци, повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне 
програме и програме развоја социјалних вештина, организваоње превентивних активности у 
школама и локалној заједници за младе, родитеље и просветне раднике и остале одрасле, као 
и повећање могућности за креативно пворођење 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 ХИВ/АИДС, 
- превенцију туберкулозе, 
- организовати такмичење ''Шта знаш о здрављу''. 
Ангажовати промотере добровољног давалаштва крви за рад на мотивацији и анимацији 

добровољних давалаца крви. 
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 базира 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: 

- развијање здравих стилова живота међу младима, 
- промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада, 
- повећање броја младин волонтера Црвеног крста, 
- поштовање различитости, културног идентитета, 
- развијање ''вршњачке едукације''. 

 
ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
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Општи циљ овог Програма је да се смањи ризик од трговине људима и ублажи људска 

птања изазвана овом појавом. Искористити обученост младих и организовати предавања на ову 
тему ради ширења знања из области борбе против трговине људима. 

Црвени крст Алибунар формирати ОВТЈ за деловање у несрећама у овом периоду 
опремити у складу са законом и потребама у одговору на несреће и потребе локалне заједнице 
и локалне самоуправе. 

Изградња адекватног магацина у склопу Црвеног крста. У овом периоду допунити 
теренску јединицу са новим кадром, извршити дообуку чланова јединице како би се достигао 
висок степен оперативности да се може на ефикасан начин одговорити на несрећу ако до ње 
дође. Опремање Органиазције Црвеног крста за деловање у ванредним ситуацијама преко 
виших нивоа организованости. 

Поред ових програмских активности Црвени крст Алибунар радиће све друге задатке које 
буду наметале потребе локалне заједнице. 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
Конто 481 – Дотације у буџету општине  
Конто 204 – Потраживање од стране Црвеног крста 
 

Средства од Општине – 5.000.000,00 
 
Претпостављени 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 = 2.960.000,00 

- трошкови ел.енергије                   170.000,00 
- трошкови ПТТ                                 55.000,00 
- трошкови горива                             40.000,00 
- трошкови одржавања                   200.000,00 
- трошкови осталог материјала        80.000,00 
- трошкови амортизације                  40.000,00 
- трошкови набавке хране 

(побољшање оброка у НК)           150.000,00 
- трошкови набавке хигијене            60.000,00 
- трошкови ос.ред.                             70.000,00 
- трошкови осигурања                     100.000,00 
- инвестиције                                    950.000,00 
- трошкови превоза                           50.000,00 
- трошкови комуналних услуга         75.000,00 

 
Овај финансијски план је саставни део Плана рада за 2018. годину Црвеног крста 

Алибунар. 
Годишњи финансијски план за 2018. годину је оквирни план који је састављен на основу 

показатеља из пртходне године, и увећања обима посла. 
 
За Црвени крст Алибунар 
Даница Чанчаревић, секретар, с.р. 
 
 
 

47. 
 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Алибунар, Савет Месне заједнице 

Алибунар, на седници од 05.02.2018. године  доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 
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I 

 Програм рада Месне заједнице Алибунар за 2018. годину односи се на период јануар – 

децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 
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5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 
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15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛИБУНАР 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 140,000.00 0.00 140,000.00 

4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00 

4212 Енергетске услуге 5,000.00 0.00 5,000.00 

4212 Услуге за електричну енергију 0.00   0.00 

4212 Природни гас 5,000.00   5,000.00 

4213 Комуналне услуге 60,000.00 0.00 60,000.00 

4213 Услуге водовода и канализације 60,000.00   60,000.00 

4214 Услуге комуникације 70,000.00   70,000.00 

4214 Трошкови телефона,телефакса 70,000.00   70,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 810,000.00   810,000.00 

4234 Услуге информисања 20,000.00   20,000.00 

423421 Услуге информис.јавности и односи са јав. 20,000.00   20,000.00 

4235 Стручне услуге 600,000.00   600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,000.00   50,000.00 

4237 Репрезентација 100,000.00   100,000.00 

4239 Остале опште услуге 40,000.00   40,000.00 

4239 Остале опште услуге 40,000.00   40,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 90,000.00 0.00 90,000.00 

4242 Услуге образовања, културе и спорта 70,000.00   70,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00   20,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 355,000.00 0.00 355,000.00 

4261 Администраивни материјал 70,000.00   70,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 120,000.00   120,000.00 

4264 Издаци за гориво 120,000.00   120,000.00 

4266 Материјал за спорт 50,000.00   50,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 15,000.00   15,000.00 

426811 материјал за одржавање хигијене 15,000.00   15,000.00 

42682 Материјал за угоститељство     0.00 

4269 Материјал за посебне намене 100,000.00   100,000.00 

426919 Остали материјал за посебне намене 100,000.00   100,000.00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ  60,000.00   60,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  40000 1,765,000.00   1,765,000.00 

512 Административна опрема 80,000.00    80.000,00 

5122 Административна опрема 20,000.00   20,000.00 

5129 Моторна опрема 60,000.00   60,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 80,000.00 0.00 80,000.00 
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  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,845,000.00 0.00 1,845,000.00 

       У К У П Н О: 1,845,000.00 0.00 1,845,000.00 

     VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: ___________ 

Алибунар , дана 05.02.2018.  године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Давор Петровић, с.р. 

 

 

48. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Банатски Карловац, Савет месне 

заједнице Банатски Карловац, на седници од 05.02.2018. године доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Банатски Карловац за 2018. годину односи се на период 

јануар – децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком 

о буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 
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потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 
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здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 355,000.00 0.00 355,000.00 

4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00 

4212 Енергетске услуге 170,000.00 0.00 170,000.00 

4213 Комуналне услуге 100,000.00 0.00 100,000.00 

4214 Услуге комуникације 80,000.00 0.00 80,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,180,000.00 0.00 1,180,000.00 

4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 

423599 Остале стручне услуге 600,000.00   600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50,000.00 0.00 50,000.00 

42362 Угоститељске услуге 50,000.00   50,000.00 

4237 Репрезентација 100,000.00   100,000.00 

4239 Остале опште услуге 430,000.00 0.00 430,000.00 

423911 Остале опште услуге 430,000.00   430,000.00 
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424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00 0.00 70,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање  200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 320,000.00 0.00 320,000.00 

4261 Административни материјал 80,000.00 0.00 80,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 50,000.00 0.00 50,000.00 

4266 Материјал за спорт 20,000.00   20,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 70,000.00 0.00 70,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 100,000.00   100,000.00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4821 Остали порези     0.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

4823 Новчане казне     0.00 

  СВЕГА КЛАСА  40000 2,245,000.00 0.00 2,245,000.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 30,000.00 0.00 30,000.00 

5129 Моторна опрема 10,000.00   10,000.00 

5122 Административна опрема 20,000.00 0.00 20,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 30,000.00 0.00 30,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 2,275,000.00 0.00 2,275,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: ___________ 

Банатски Карловац, дана 05.02.2018. године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Петар Радуловић, с.р. 

 

 

49. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Нови Козјак, Савет месне заједнице Нови 

Козјак, на седници од 06.02.2018. године, доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Нови Козјак за 2018. годину односи се на период јануар 

– децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 
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3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 
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покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 
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V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ КОЗЈАК   

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 135,000.00 0.00 135,000.00 

4211 Трошкови платног промета 5,000.00 0.00 5,000.00 

4212 Енергетске услуге 60,000.00 0.00 60,000.00 

4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00 

4214 Услуге комуникације 30,000.00 0.00 30,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 680,000.00 0.00 680,000.00 

4231 Административне услуге     0.00 

4232 Компјутерске услуге     0.00 

4234 Услуге информисања 0.00 0.00 0.00 

4235 Стручне услуге 560,000.00 0.00 560,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 30,000.00 0.00 30,000.00 

4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00 

4239 Остале опште услуге 40,000.00 0.00 40,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 30,000.00   30,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање зграда 200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 180,000.00 0.00 180,000.00 

4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 50,000.00 0.00 50,000.00 

4265 Материјал за очување животне средине     0.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 30,000.00 0.00 30,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

4823 Новчане казне     0.00 

  СВЕГА КЛАСА  40000 1,385,000.00 0.00 1,385,000.00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 40,000.00 0.00 40,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 40,000.00 0.00 40,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 40,000.00 0.00 40,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,425,000.00 0.00 1,425,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: 18/18 

Нови Козјак, дана 06.02.2018. године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Стеван Лалић, с.р. 
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50. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Добрица, Савет месне заједнице 

Добрица, на седници од 05.02.2018. године, доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Добрица за 2018. годину односи се на период јануар – 

децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 
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4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 68 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЦА 
 

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 165,000.00 0.00 165,000.00 

4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00 

4212 Енергетске услуге 80,000.00 0.00 80,000.00 

4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00 

4214 Услуге комуникације 40,000.00 0.00 40,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 715,000.00 0.00 715,000.00 

4234 Услуге информисања 5,000.00 0.00 5,000.00 

4235 Стручне услуге   0.00 0.00 

423599 Остале стручне услуге 600,000.00   600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00 0.00 20,000.00 

4237 Репрезентација 50,000.00 0.00 50,000.00 

4239 Остале опште услуге 40,000.00 0.00 40,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 70,000.00 0.00 70,000.00 

4241 Пољопривредне услуге     0.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00   20,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање зграда 200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 180,000.00 0.00 180,000.00 

4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 50,000.00 0.00 50,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 30,000.00 0.00 30,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4821 Остали порези     0.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

4823 Новчане казне     0.00 
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  СВЕГА КЛАСА  40000 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00   0.00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00   0.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,490,000.00 0.00 1,490,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: ___________ 

Добрица , дана 05.02.2018.  године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Живан Ристин, с.р. 

 

 

51. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Јаношик, Савет месне заједнице 

Јаношик, на седници од 06.02.2018. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Јаношик за 2018. годину односи се на период јануар – 

децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 
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15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 
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8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАНОШИК   

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 290,000.00 0.00 290,000.00 

4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00 

4212 Енергетске услуге 170,000.00 0.00 170,000.00 

4213 Комуналне услуге 100,000.00 0.00 100,000.00 

4214 Услуге комуникације 10,000.00 0.00 10,000.00 
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423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 770,000.00 0.00 770,000.00 

4235 Стручне услуге 700,000.00 0.00 700,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 20,000.00 0.00 20,000.00 

4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00 

4239 Остале опште услуге 0.00   0.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 80,000.00 0.00 80,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 30,000.00   30,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 450,000.00 0.00 450,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање 350,000.00 0.00 350,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 170,000.00 0.00 170,000.00 

4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 40,000.00 0.00 40,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене  30,000.00 0.00 30,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

 
СВЕГА КЛАСА  40000 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00   0.00 

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00   0.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,820,000.00 0.00 1,820,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: службено 

Јаношик , дана 06.02.2018.  године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Иван Листмајер, с.р. 

 

 

52. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Локве, Савет месне заједнице Локве, на 

седници од 06.02.2018. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Локве за 2018. годину односи се на период јануар – 

децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 
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II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 74 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 
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 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛОКВЕ 
 позиција 

конто 
назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 380,000.00 0.00 380,000.00 

4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00 

4212 Енергетске услуге 250,000.00 0.00 250,000.00 

4213 Комуналне услуге 60,000.00 0.00 60,000.00 

4214 Услуге комуникације 65,000.00 0.00 65,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 680,000.00 0.00 680,000.00 

4234 Услуге информисања 15,000.00 0.00 15,000.00 

4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 15,000.00 0.00 15,000.00 

4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00 

4239 Остале опште услуге 0.00 0.00 0.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 115,000.00 0.00 115,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00 

4246 Услуге очивања жив.сре.  40,000.00   40,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 25,000.00 0.00 25,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање зграда 200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00   100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 195,000.00 0.00 195,000.00 

4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 45,000.00 0.00 45,000.00 

4266 Материјал за спорт 25,000.00   25,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 25,000.00 0.00 25,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

483 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ  

200,000.00   
200,000.00 

 
СВЕГА КЛАСА  40000 1,880,000.00 0.00 1,880,000.00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00 

5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00 0.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,930,000.00 0.00 1,930,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: 30/2018 

Локве, дана 06.02.2018. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Георгице Свера, с.р. 

 

 

53. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Владимировац, Савет месне заједнице 

Владимировац, на седници од 06.02.2018. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Владимировац за 2018. годину односи се на период 

јануар – децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком 

о буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.02.2018. 

 

 

Број 2 – Страна 77 

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 
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заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАДИМИРОВАЦ   

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 260,000.00 0.00 260,000.00 

4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00 

4212 Енергетске услуге 160,000.00 0.00 160,000.00 

4213 Комуналне услуге 30,000.00 0.00 30,000.00 

4214 Услуге комуникације 60,000.00 0.00 60,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 755,000.00 0.00 755,000.00 

4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 55,000.00   55,000.00 

4237 Репрезентација 100,000.00   100,000.00 

4239 Остале опште услуге 0.00 0.00 0.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 120,000.00 0.00 120,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 70,000.00 0.00 70,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање  200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00   100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 425,000.00 0.00 425,000.00 

4261 Администраивни материјал 130,000.00 0.00 130,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 115,000.00 0.00 115,000.00 

4266 Материјал за спорт 40,000.00   40,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 40,000.00 0.00 40,000.00 
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4269 Материјал за посебне намене 100,000.00 0.00 100,000.00 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

483111 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ  

10,000.00   
10,000.00 

 
СВЕГА КЛАСА  40000 1,880,000.00 0.00 1,880,000.00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,930,000.00 0.00 1,930,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: 5 

Владимировац, дана 06.02.2018. године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Зоран Срдић, с.р. 

 

 

54. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Николинци, Савет месне заједнице 

Николинци, на седници од 06.02.2018. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Николинци за 2018. годину односи се на период јануар – 

децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 
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12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 
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насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКОЛИЦИ 
 позиција 

конто 
назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 200,000.00 0.00 200,000.00 

4211 Трошкови платног промета 10,000.00   10,000.00 

4212 Енергетске услуге 20,000.00 0.00 20,000.00 
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4213 Комуналне услуге 50,000.00 0.00 50,000.00 

4214 Услуге комуникације 60,000.00 0.00 60,000.00 

4219 Остали трошкови'водни допринос 60,000.00   60,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 665,000.00 0.00 665,000.00 

4234 Услуге информисања 5,000.00 0.00 5,000.00 

4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 10,000.00 0.00 10,000.00 

4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00 0.00 60,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање зграда 200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 190,000.00 0.00 190,000.00 

4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 50,000.00 0.00 50,000.00 

4266 Материјал за спорт 25,000.00   25,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 15,000.00 0.00 15,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

 
СВЕГА КЛАСА  40000 1,425,000.00 0.00 1,425,000.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 20,000.00 0.00 20,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 20,000.00 0.00 20,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 20,000.00 0.00 20,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,445,000.00 0.00 1,445,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

Број: 27/18 

Николинци, дана 06.02.2018. године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Мануел Кожокар, с.р. 

 

 

55. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Иланџа, Савет Месне заједнице Иланџа, 

на седници од 05.02.2018. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 
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 Програм рада Месне заједнице Иланџа за 2018. годину односи се на период јануар – 

децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  

3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 
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депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 

заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 
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IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИЛАНЏА   

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 165,000.00 0.00 165,000.00 

4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00 

4212 Енергетске услуге 65,000.00 0.00 65,000.00 

4213 Комуналне услуге 35,000.00 0.00 35,000.00 

4214 Услуге комуникације 60,000.00 0.00 60,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 715,000.00 0.00 715,000.00 

4234 Услуге информисања 20,000.00 0.00 20,000.00 

4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 15,000.00 0.00 15,000.00 

4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00 

4239 Остале опште услуге 30,000.00 0.00 30,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 70,000.00 0.00 70,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 20,000.00   20,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање  200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 205,000.00 0.00 205,000.00 

4261 Администраивни материјал 60,000.00 0.00 60,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 45,000.00 0.00 45,000.00 

4266 Материјал за спорт 40,000.00   40,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 10,000.00 0.00 10,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00 

482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00 0.00 10,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  40000 1,465,000.00 0.00 1,465,000.00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00 

511 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00 0.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 0.00 50,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 50,000.00 0.00 50,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 50,000.00 0.00 50,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,515,000.00 0.00 1,515,000.00 

     VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

 

Број: 231/2018 

Иланџа, дана 05.02.2018.  године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Златибор Грубанов, с.р. 

 

 

56. 

 

На основу члана 12. Статута Месне заједнице Селеуш, Савет Месне заједнице Селеуш, 

на седници од 06.02.2018. године,  доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

I 

 Програм рада Месне заједнице Селеуш  за 2018. годину односи се на период јануар – 

децембар 2018. године, у складу са одлукама Скупштине општине Алибунар и Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2018. годину. 

 

II 

 Програм рада Месне заједнице односи се на следеће области: 

1. путна инфраструктура 

2. јавне и зелене површине 

3. јавна расвета 

4. јавни објекти 

5. заштита и унапређење животне средине 

6. социјална заштита 

7. култура и спорт 

8. туризам 

9. здравство и образовање 

10. јавно инфорисање 

11. остваривање права грађана 

12. сарадња са органима општине, јавним предузећима и установама у општини Алибунар 

13. сарадња са невладиним организацијама 

14. организовање мировних већа 

15. други послови месне заједнице. 

 

III 

 Реализација Програма рада одвијаће се у следећим активностима: 

1. У области путне инфраструкутре, месна заједница ће упућивати предлоге и 

иницијативе према општини Алибунар ради асфалтирања неасфалтираних улица у 

насељу, ревитализацију коловоза у улицама где је то потребно, ради постављања 

потребне саобраћајне сигнализације, за изградњу или реконструкцију тротоара у 

насељу, уређивање паркинга и друге саобраћајне инфраструктуре. 

2. У области јавних и зелених површина месна заједница ће се, у сарадњи са 

општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређивању јавних и 

зелених површина у насељу, уређивању парка у насељу, уређивању ширег центра 

насеља ради одржавања зелених површина, садње дрвећа, ниског жбуња и цвећа у 

парку у насељу и простору око јавних зграда у насељу, старати о уређивању, 

опремању и одржавању јавних дечјих игралишта у насељу.  
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3. У области јавне расвете месна заједница ће сарађивати са општином Албунар 

ради изградње, одржавања и функционисања јавне расвете у насељу, прикупљати 

примедбе и предлоге грађана ради побољшања јавне расвете у улицама у 

насељеном месту, ноћно осветљавање рефлекторима јавних објеката у месној 

заједници, сарадња поводом новогодишње и украсне расвете у насељу, као и друга 

питања од значаја за проблеме јавне расвете у месној заједници. 

4. Јавни објекти у месној заједници од значаја за рад и функционисање месне 

заједнице и за задовољавање потреба грађана су објекти седишта месне заједнице, 

објекат Дома културе, објекти намењени деци (дечја игралишта), објекти јавних 

чесми, објекти аутобуских стајалишта, објекти школе и предшколске установе, 

објекти намењени здравственој заштити, објекти који служе за рад удружења 

грађана на територији месне заједнице, верски објекти, објекти гробља и капеле и 

други јавни објекти који се налазе у насељеном месту. Месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар учествовати у 

предлагању мера и активности на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

коришћењу јавних објеката на територији месне заједнице. 

5. У области заштите и унапређења животне средине, месна заједница ће се, у 

сарадњи са општином Алибунар и ЈКП  „Универзал“ Алибунар, старати о уређењу 

депонија које се налазе у околини насељеног места, чишћењу и санирању дивљих 

депонија, постављање контејнера и судова за смеће у улицама, паркова и око јавних 

зграда, организаовања акција грађана месне заједнице око масовног  чишћења 

насеља, покретања акције за избор најлепших башти, дворишта, балкона, најлепше 

уређених зелених површина и других акција сличног садржаја. 

6. У области социјалне заштите, месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, Центром за социјални рад и Организацијом Црвеног крста организовати 

помоћ у прикупљању и подели хуманитарних пакета, пружати информације о 

социјално угроженим лицима у насељу, ангажовати на прикупљању одеће, обуће, 

покућства, огрева и других потрепштина за социјално угрожене суграђане и пружати 

помоћ и учешће у свим хуманитарним акцијама. 

7. У области културе и спорта Месна заједница ће, у сарадњи са Општином 

Алибунар, Туристичком организациојом општине Алибунар, Спортским савезом 

општине Алибунар и удружењима радити на организацији традиционалних 

спортских манифестација у насељеном месту (такмичења, турнири, рекареативни 

спорт и слично), ангажовање на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

намењених за спортске активности у месту, учешћу у кутурним манифестацијма у 

насељеном месту, одржавању и неговању кутурно-уметничког стваралаштва у 

насељеном месту, учешће у организацији јубилеја, као и друге активности из 

области спорта и културе. 

8. У области туризма месна заједница ће, у сарадњи са општином Алибунар и 

Труристичком организацијом општине Алибунар, учествовати у манифестацијама 

туристичког, културно – уметничког, спортског и образовног садржаја које се 

организују у насељењном месту. 

9. У области здравства и образовања, Месна заједница ће, у сарадњи са Домом 

здравља Алибунар, Општинском организацијом Црвеног крста, школом и 

предшколском установом у насељеном месту, као и са органима Општине 

Алибунар, учествовати у организовању акција и предавања за грађане из области 

здравствене заштите и превенције болести, сарађивати са школом и предшколском 

установом у активностима које ове установе предузимају , као и пропратити све 

активности ових установа и организација. 

10. У области јавног информисања месна заједница ће, у сарадњи са општином 

Алибунар, пружати инфромације грађанима о раду месне заједнице, раду органа 

општине, значајним догађајима у насељеном месту, информације од значаја за 

грађане насељеног места, истицати информације на огласној табли месне 
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заједнице, информисати грађане путем јавних обавештења, електронских медија, 

сајта и на други погодан начин. 

11. У области остваривања права грађана, месна заједница ће, у сарадњи са 

општином Алибунар, учествовати у акцијама и промоцијама које се тичу 

остваривања права грађана насељеног места, права мањина, права рањивих група, 

права деце и свих других активности које се односе на остваривања права грађана, 

као и прикупљати информације од грађана, представке, притужбе и вршити другу 

комуникацију са грађанима. 

12. У области сарадње са органима општинем јавним предузећима и установама у 

општини Алибунар, месна заједница ће интензивно сарађивати са наведеним 

субјкетима у циљу остваривања права и интереса грађана месне заједнице. 

13. У области сарадње са невладиним организацијама, месна заједница ће 

учествовати, у складу са својим могућностима, у промоцијама рада наевладиних 

организација и удружења која делују у насељеном месту 

14. Мировна већа биће организована у месној заједници по посебној одлуци Савета 

месне заједнице 

15. Други послови месне заједнице односе се на све послове месне заједнице који 

нису набројани у предходним тачкама, а односе се на функционисање месне 

заједнице, обављање послова месне заједнице и спровођење интереса грађана 

месне заједнице. 

IV 

 Ради конкретизације послова наведених у тачки III Програма рада месне заједнице, 

Савет месне заједнице донеће посебна акта којима ће се регулисати начин, рокови и 

финансирање појединачних програма и радних задатака из Програма рада. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 

V 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕУШ   

позиција 
конто 

назив економске  
класификације 

средства из 
буџета 

сопствена  
средства 

УКУПНО 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 90,000.00 0.00 90,000.00 

4211 Трошкови платног промета 5,000.00   5,000.00 

4212 Енергетске услуге 40,000.00 0.00 40,000.00 

4213 Комуналне услуге 40,000.00 0.00 40,000.00 

4214 Услуге комуникације 5,000.00 0.00 5,000.00 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700,000.00 0.00 700,000.00 

4234 Услуге информисања 10,000.00 0.00 10,000.00 

4235 Стручне услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 

423599 Остале стручне услуге 600,000.00   600,000.00 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 40,000.00 0.00 40,000.00 

4237 Репрезентација 50,000.00   50,000.00 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00 0.00 60,000.00 

4242 Услуге образовања,културе и спорта 50,000.00 0.00 50,000.00 

4249 Остале специјализоване услуге 10,000.00   10,000.00 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 300,000.00 

4251 Текуће поправке и одржавање  200,000.00 0.00 200,000.00 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100,000.00 0.00 100,000.00 

426 МАТЕРИЈАЛ 225,000.00 0.00 225,000.00 

4261 Администраивни материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 60,000.00 0.00 60,000.00 

4266 Материјал за спорт  50,000.00   50,000.00 

4268 материјал за одржавање хигијене и угос 15,000.00 0.00 15,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 50,000.00 0.00 50,000.00 
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482 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 10,000.00 0.00 10,000.00 

4822 Обавезне таксе  10,000.00   10,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  40000 1,385,000.00 0.00 1,385,000.00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0.00 0.00 0.00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 25,000.00 0.00 25,000.00 

5121 Опрема за копнени саобраћај     0.00 

5122 Административна опрема 25,000.00 0.00 25,000.00 

  СВЕГА КЛАСА  50000 25,000.00 0.00 25,000.00 

  У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00 

 

VI 

 Програм рада ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Алибунар, а 

примењиваће се за буџетску 2018. годину, од 01. 01. 2018. године. 

 

 

Број: ___________ 

Селеуш, дана 06.02.2018.  године 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Младен Ћурувија, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

4. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине Алибунар за 
2018. годину 

1 

5. Одлука о давању сагласности на успостављање права службености 8 

6. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Жељко Ђоровић) 9 

7. Решење о давању сагласнсоти за постављање оптичког кабла 10 

8. Решење о давању сагласнсоти на Измене Статута Јавног предузећа за путеве и 

изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар 

11 

9. Решење о давању сагласности на Одлуку о преносу непокретне имовине у јавну 

својину Општини Алибунар 

12 

10. Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар 

12 

11. Решење о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар 

12 

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Годишњег програма 

пословања Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2018. 

годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године 

13 

13. Решење о давању сагласнсоти на Програм рада и финансијски план Туристичке 

организације општине Алибунар за 2018. годину 

13 

14. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар за 2018. годину 

14 

15. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе 

културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар за 2018.г. 

14 

16. Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Центра за социјални рад ''1.март'' 

Алибунар 

15 

17. Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар 

15 

18. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Црвеног крста 

Алибунар за 2018. годину 

16 

19. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Алибунар за 2018. годину 

16 

20. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Банатски Карловац за 2018. годину 

17 

21. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Селеуш за 2018. годину 

17 

22. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Иланџа за 2018. годину 

18 

23. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Нови Козјак за 2018. годину 

18 

24. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Добрица за 2018. годину 

19 

25. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Николинци за 2018. годину 

19 

26. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Владимировац за 2018. годину 

20 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 
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27. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Локве за 2018. годину 

20 

28. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Месне 

заједнице Јаношик за 2018. годину 

20 

29. Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' Алибунар 

21 

30. Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар 

22 

31. Решење о именовању Управног одбора Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар 22 

32. Решење о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад ''1.март'' 

Алибунар 

23 

33. Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације општине 

Алибунар 

24 

34. Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације општине 
Алибунар 

24 

35. Решење о именовању Савета за образовање, културу и омладину општине 
Алибунар 

25 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

36. Одлука о доношењу Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину 26 

 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 
 

37. Измене Статута Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 
Алибунар'' Алибунар 

27 

38. Одлука о преносу непокретне имовине у јавну својину Општини Алибунар (ЈКП 
''Универзал'' Алибунар) 

27 

39. Програм коришћења буџетске помоћи (ЈКП ''Универзал'' Алибунар) 28 
40. Одлука о доношењу Годишњег програма пословања Јавног аутотранспортног 

предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2018. годину, односно трогодишњих програма 
пословања за период 2018-2020. године 

29 

41. Програм рада и финансијски план Туристичке организације општине Алибунар за 

2018. годину 

38 

42. Програм рада са финансијским планом Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' 

Алибунар за 2018. годину 

41 

43. Програм рада и финансијски план Установе културних делатности ''Центар за 

културу општине Алибунар'' Алибунар за 2018.г. 

43 

44. Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. 

годину Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар 

51 

45. Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. 

годину Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар 

52 

46. Програм рада и финансијски план Црвеног крста Алибунар за 2018. годину 53 

 АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

47. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Алибунар за 2018. годину 55 
48. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Банатски Карловац за 2018. 

годину 
59 

49. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Нови Козјак за 2018. годину 62 
50. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Добрица за 2018. годину 66 
51. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Јаношик за 2018. годину 69 
52. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Локве за 2018. годину 72 
53. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Владимировац за 2018. годину 76 
54. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Николинци за 2018. годину 79 
55. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Иланџа за 2018. годину 82 
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56. Програм рада и финансијски план Месне заједнице Селеуш за 2018. годину 86 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
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