
  

Година: 36. Алибунар, 07. март 2017. године Бесплатан примерак Број 5 

 
 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 

95.  
 

          На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС''  бр. 
41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине 
Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског савета за 
безбедност саобраћаја на путевима по Закључку бр. 06-1/2017-04 од 20.01.2017. године, 
Општинско веће општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 07. марта 2017. године, 
доноси 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2017. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

I 
          Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима на подручју општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) се 
утврђује начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за 
саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у из претходних година и процењеног 
износа планираних средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине 
Алибунар у 2017. години, за активности које се током 2017. године планирају у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
 

II 
           За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
подручју општине Алибунар у 2017. години укупно се одређује износ од 7.065.000,00 динара. 
           Остварена и неутрошена средства из претходних година, а која ће се користити по овом 
Програму износе 3.065.000,00 динара. 
           Планирана средства у 2016. години износе 4.000.000,00 динара.  
 

III 
          Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин: 
 

Редни 
број 

Врста активности Износ 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

1. Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице 
државних путева кроз насељена места Владимировац, Банатски 
Карловац и Николинци 

600.000,00 

2. Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја за деонице 
државних путева кроз насељена места општине Алибунар 600.000,00 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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3. Израда пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима 
кроз насељена места у зонама школа 

360.000,00 

4. Извођење радова на изради и постављању саобраћајне 
сигнализације на државним путевима кроз насељена места у зонама 
школа 

800.000,00 

5. Израда пројекта уређивања критичне деонице пута, на онсовву 
анализе узрока настанка саобраћајних незгода 350.000,00 

 Укупно 2.710.000,00 

Поправљање саобраћајне инфраструктуре 

6. Радови на одржавању саобраћајница у надлежности општине 
Алибунар (одржавање трупа пута; одржавање саобраћајне 
инфраструктуре; редовно одржавање асфалтних коловоза), као и на 
осталим саобраћајницама за потребе општине Алибунар – зоне 
школа 

2.450.000,00 

7. Извођење радова на унапређењу безбедности саобраћаја на 
критичним деоницама путева – по принципу суфинансирања са 
управљачем државних путевба 

350.000,00 

 Укупно 2.800.000,00 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

8. Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – 
израда штампаног материјала 200.000,00 

9. Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – 
набавка опреме и средстава 300.000,00 

 Укупно 500.000,00 

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар 

10. Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и 
основним школама (стручна литература за децу предшколског 
узраста, стручна литература за децу школског узраста, саобраћајни 
комплети за ђаке прваке, опрема за повећање степена уочљивости у 
саобраћају за децу предшколског и школског узраста) 

150.000,00 

11. Набавка потребних основних средстава и опреме за потребе 
увежбавања радњи и едукацију у понашању у саобраћају за децу 
школског узраста (лап-топ рачунар, пројектор и платно – евентуално 
екран већих димензија) 

230.000,00 

12. Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком 
саобраћаја 

125.000,00 

 Укупно 505.000,00 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

13. Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији 
општине Алибунар (независна анализа узрока настанка 
саобраћајних незгода које припадају врсти слетања возила са пута, 
слетања са коловоза и удара у објекат поред пута, судара при 
вожњи у истом и супротном смеру кретања, обарања или гажења 
пешака) 

350.000,00 

 Укупно 350.000,00 

Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 

14. Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност 
саобраћаја у 2017. години 

200.000,00 

 Укупно 200.000,00 

 УКУПНО 7.065.000,00 

 

IV 
          Од остварених и неутрошених средстава из претходних година у износу од 3.065.000,00 
динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана: 

- Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз 
насељена места Владимировац, Банатски Карловац и Николинци (активност под редним 
бројем 1) у износу од 600.000,00 динара; 
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- Израда пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима кроз насељена 
места у зонама школа (активност под редним бројем 3) у износу од 360.000,00 динара; 

- Извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације на државним 
путевима кроз насељена места у зонама школа (активност под редним бројем 4) у износу 
од 300.000,00 динара; 

- Део радова на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар (активност 
под редним бројем 6) у износу од 1.480.000,00 динара; 

- Активност на спровођењу кампања у циљу безбедног учестоввања у саобраћају 
(активност под редним бројем 8) у износу од 100.000,00 динара; 

- Активност на спровођењу кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају 
(активност под редним бројем 9) у износу од 100.000,00 динара; 

- Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком саобраћаја (активност 
под редним бројем 12) у износу од 125.000,00 динара. 

 
V 

 Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и 
предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима. 
 

VI 
          Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима ће доставити Општинском већу 
општине Алибунар извештај о реализацији овог Програма, најкасније до 31.01.2018.г. 
 

VII 
          Набавка добара, услуга и радова ће се вршити у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 403-63/2017-04 
Датум: 07. март 2017. године 
А Л И Б У Н А Р 

 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

96. 
 

На основу члана 146. 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 15. и 40. Статута општине Алибунар 

(''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 8. Одлуке о 

постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 

19/2009, 11/2010, 12/2010, 7/2011, 9/2011 и 15/2011) – у даљем тексту: Одлука о постављању 

привремених објеката, Општинско веће општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 07. 

марта 2017. године доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА  

НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се, непосредном погодбом, у закуп додељује површина на локацији за 

постављање привременог објекта на јавној површини ознаке ''Аутобуско стајалиште 2'' у 

насељеном месту Владимировац, која је као таква утврђена и одређена Програмом 

привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 4/2001, 
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6/2001, 8/2004, 8/2005, 2/2010, 7/2010, 9/2010, 2/2011, 5/2011, 10/2011, 16/2011, 14/2012, 29/2012, 

4/2013, 14/2014) – у даљем тексту: Програм, под прописаним условима поменутог документа. 

 

Члан 2. 

Локација ознаке ''Аутобуско стајалиште 2'', која се налази на јавној површини у центру 

насељеног места Владимировац, на постојећем аутобуском стајалишту са десне стране 

деонице државног пута IБ реда број 10, у правцу од Вршца ка Београду, површине за 

постављање привремених објеката од укупно 46m², додељује се у закуп непосредном погодбом 

предузетничкој радњи ''Милица Лазић ПР ресторан брзе хране и продаја пића Код Мице 82 

Владимировац'', матични број 63928178, са седиштем у Владимировцу, улица Цара Лазара бр. 

74 – у даљем тексту: Закупац. 

На предметној локацији се може поставити киоск за продају различитих врста роба и 

пружање услуга, површине од 6m² и два пословна простора максималне површине по 20m², уз 

обавезу закупца да уреди путнички део постојећег аутобуског стајалишта, постављањем објекта 

за чекање и заштиту путника од атмосферских утицаја, у складу са уловима утврђеним 

Програмом. 

 

Члан 3. 

Крајњи акт о додели проедметне површине у закуп непосредном погодбом ће 

представљати уговор о закупу предметне површине закључен између председника општине 

Алибунар и Закупца. 

Уговором о додели локације у закуп из става 1. овог члана ће бити одређена цена 

закупа, као и време закупа, при чему исто не може да прекорачи максималан рок од 5 година од 

дана закључивања уговора, односно до момента привођења локације намени одређеној 

урбанистичким планом или другим просторно-планским документом. 

 

Члан 4. 

Закупац локације може да буде правно лице или предузетник. 

Закупац предметне површиен из члана 2. ове Одлуке је у обавези да поднесе захтев за 

закључивање уговора о закуп предметне површине у року од 15 дна од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

Уколико Закупац предметне површине не поступи у складу са претходним ставом, губи 

дату површину на предметној локацији. 

 

Члан 5. 

Закупац предметне локације је дужан да се придржава свих прописаних услова 

постављања (укључујући намене, тип, изглед објекта и друго), одржавања и измирења обавеза 

за привремени објекат на предметној јавној површини, све на основу Програма и Одлуке о 

постављању привредмених објеката. 

 

Члан 6. 

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: 353-13/2017-04 

Датум: 07. март 2017. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Белић, с.р. 
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97. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016), Општинско веће 
општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 25. седници одржаној дана 
07. марта 2017. године доноси 
 

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

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016), 
Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01, програмска класификација 0602-0009, функција 112, 
позиција 66, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу 
од 3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара за потребе измирења обавеза по пресуди у 
спору Основне школе ''Сава Вељковић'' из Добрице и запосленог Попа Мариникеа.  
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 3.000.000,00 динара распоређују се у 

оквиру Раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01, програм 9 – основно образовање, 
програмска активност 2002-0001, функција 912, позиција 140, економска класификација 463 – 
трансфери осталим нивоима власти (483111-новчане казне и пенали по решењу судова), извор 
финансирања 01 – приходи из буџета. 

Средства из члана 1. овог Решења пренеће се на рачун Основне школе ''Сава Вељковић'' 
Добрица, бр.  840-426660-63. 
 

Члан 3. 
Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – 

за намене за која се иста одобравају.  
 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-12/2017-04 
Датум: 07. март 2017. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 
 

98. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар 
на 25. седници одржаној дана 07. марта 2017.г. доноси 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 07.03.2017. 

 

 

Број 5– Страна 6 

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

 
Члан 1. 

Укида се Комисија за имовину Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је 
образовало Општинско веће општине Алибунар Решењем о образовању Комисије за имовину 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/13, 2/15, 25/15). 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

95. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима у 2017. години на подручју општине Алибунар 

1 

96. Одлука о додели локације за постављање привременог објекта на јавној површини 
непосредном погодбом 

3 

97. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 5 
98. Решење о укидању Комисије за имовину Општине Алибунар 5 

   
   
   
   
   
   
   

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

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Зорица Бањаш, Стелуца Митровић,  
Аница Бабић, Вукоман Пајевић, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и  

Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


