
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
119.  

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

12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник Скупштине општине Алибунар у име 
Скупштине општине Алибунар доноси  
 

И С П Р А В К У 
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
У Решењу о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' 

Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2018) – у даљем тексту: Решење, накнадном 

провером утврђено је да је приликом уноса текста дошло до одређених техничких грешака, због 

чега се на овом месту ове грешке исправљају и објављује целокупни текст Решења: 

 

''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 Шијаковић – 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 
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Ступањем на снагу овог Решења престаје функције чланова Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар и то: 

1. Михаела Ђуђа, председник, 

2. Драгиша Чанчаревић, члан – представник оснивача, 

3. Асен Божилов, члан – представник запослених. 

и престаје да важи Решење о именовању надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
''Универзал'' Алибунар, бр. 023-9/2016-06 од 15.06.2016. године (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 18/2016). 
 

IV 
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.'' 

 

Члан 2. 
Исправка Решења ступа на снагу даном доношења Решења, а примењиваће се од дана 

доношења ове Исправке. 
 

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

 
 

Број: 023-4/2018-04 
У Алибунару, 26. март 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

120. 
 

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. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 i 3/15), на предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на 
путевима по Закључку бр. 06-113/2017-04/1 од 26.12.2017. године, Општинско веће општине 
Алибунар на 54. седници одржаној дана 29. марта 2018. године, доноси 
 

 
П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  
НА ПУТЕВИМА У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
I 

 Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на подручју општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Програм) се утврђује 
начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за саобраћајне 
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прекршаје на територији општине Алибунар из претходних година и процењеног износа планираних 
средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2018. години, за 
активности које се током 2018. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима. 
 

II 
 За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју 
општине Алибунар, у 2018. години, се укупно одређује износ од 6.400.000,00 динара. 
 Остварена и неутрошена средстава из претходних година, а која ће се користити по овом 
Програму износе 2.900.000,00 динара. 
 Планирана средства у 2018. години износе 3.500.000,00 динара. 
 

III 
 Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин: 
 

Редни 
број 

Врста активности Износ 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

1. Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја за деонице 
државних путева кроз насељена места општине Алибунар 

800.000,00 

2. Израда пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима кроз 
насељена места у зонама школа 

250.000,00 

3. Израда пројеката за изградњу нових паркинг простора и одржавање 
постојећих у централном подручју насеља Алибунар 

200.000,00 

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

900.000,00 

5. Израда пројекта уређивања критичне деонице пута, на основу анализе 
узрока настанка саобраћајних незгода 

150.000,00 

Укупно 2.300.000,00 

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 

2.700.000,00 

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

350.000,00 

Укупно 3.050.000,00 

 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности 
саобраћаја 

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

150.000,00 

9. Спровођење кампања у цињу безбедног учествовања у саобраћају – 
набавка опреме и средстава 

150.000,00 

Укупно 300.000,00 

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 деце школског узраста 
(лап-топ рачунар, пројектор и платно – евентуално екран већих 
димензија) 

100.000,00 

12. Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком 
саобраћаја 

120.000,00 
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Укупно 370.000,00 

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 

200.000,00 

Укупно 200.000,00 

Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 

14. Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност саобраћаја 
у 2018. години 

180.000,00 

Укупно 180.000,00 

 

УКУПНО 6.400.000,00 

 

IV 
 Од остварених а неутрошених средстава из претходних година у износу од 2.900.000,00 
динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана: 

- део активности на изради пројеката техничког регулисања саобраћаја за деонице 
државних путева кроз насељена места општине Алибунар (активност под редним бројем 
1) у износу од 500.000,00 динара 

- део радова на извођењу радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације на 
државним путевима кроз насељена места у зонама школа (активност под редним бројем 
4) у износу од 500.000,00 динара 

- део радова на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар (активност 
под редним бројем 6) у износу од 1.750.000,00 динара 

- активности на спровођењу кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају 
(активност под редним бројем 8) у износу од 150.000,00 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 31.01.2019. године. 
 

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: 403-41/2018-04 
Датум: 29. март 2018. године 
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

121. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист 
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општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине 

Алибунар, на 54. седници одржаној дана 29. марта 2018. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине 

Алибунар за 2018. годину, број 404-26/18-04 од 29.03.2018.г., коју је донео председник општине 

Алибунар. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној 

за послове јавних набавки. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 404-30/2018-04 

Датум: 29. март 2018. године 

А Л И Б У Н А Р 

 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 

 

 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

122. 
 

Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-85/17-04 

Дана: 17.11.2017. 

 

 

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана 

набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13), члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине 

Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), председник општине Алибунар доноси 
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о 

измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, бр. 404-26/18-04 од 

29.03.2018. године,  

Додаје се следећа набавка: 

- набавка радова – наставак радова на канализационој инсталацији отпадних вода у насељеном 

месту Алибунар, блок 5, I фаза, процењене вредности 17.085.639,50 динара без ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама 

Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине 

Алибунар за 2018.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 39/17).  

 

Члан 4. 

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 

404-26/18-04 од 29.03.2018. године. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној 

измени, у складу са Законом. 

 

Одговорно лице наручиоца: 

Председник општине Алибунар 

Предраг Белић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

119. Исправка Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
''Универзал'' Алибунар 

1 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

120. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима у 2018. години на подручју општине Алибунар 

2 

121. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки 
општине Алибунар за 2018. годину 

4 

 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

122. Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину 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, Емануел Брошћанц, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и 

Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


