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Број 9

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
104.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04,
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), члана 58. став 1. тачка 1.
Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15),
Општинско веће општине Алибунар на предлог Одељења за инспекцијске послове,
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на 29. седници одржаној дана 21.
априла 2017.године, доноси следећи
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине
Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни
период до 31.12.2017. године (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у
претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и
стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе
из области заштите животне средине и друге посебне законе.
Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног
евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује
од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о
утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине
Алибунар“, број 37/2015), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике
Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне
средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'',
бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора средстава у складу
са законом. Наведена средства чине приход Фонда.
Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности
предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине,
као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области
заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним
комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.
Члан 3.
Финансијска средства Фонда се планирају за:
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1. Опремање привремене локације санитарне депоније на локацији утврђеној у
Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са
израдом потребне урбанистичке документације;
2. Израда одговарајуће пројектне документације извођења сакупљачких станица у ужим
централним зонама насеља градског карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и
Владимировцу у циљу раздвајања отпада по врстама и карактеристикама сходно
Локалном плану управљања отпадом општине Алибунар, односно Закону о управљању
отпадом;
3. Извођење и опремање сакупљачких станица у ужим централним зонама насеља
градског карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу
4. Израда одговарајућа пројектне документације хортикултурног уређења парка у насељу
Алибунар;
5. Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две
фазе у зависности од потребних радова по пројектној документацији или расположивих
средстава;
6. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на
подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу
са решењима из пројектне документације и са циљем потпомагања природне обнове и
успостављање састојина аутохтоних лишћара;
7. Планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих
јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини;
8. Кошење зелених површина јавне намене по свим насељеним местима у општини;
9. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
a. Организовање манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама,
Месним заједницама и надлежним ЈКП и обележавање значајних датума утврђених
у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално едукативних
радионица;
б. Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање
са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија,
предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација
амбијетално едукативних радионица у природи (локални паркови, излетиште
Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног
дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са
Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним
предузећем по свим насељеним местима општине Алибунар;
10. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце
животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:
- коришћења природних ресурса и добара,
- квалитета ваздуха,
- комуналне буке,
- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.
11. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
12. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.
Члан 4.
Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине
Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.
Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива
средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и
здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.
Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне
средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи
општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са
посебно истакнутим утрошком средстава.
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Члан 5.
Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар
прикупљена у претходној 2016. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених
у Програму за 2016. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне
средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2017. годину.
Члан 6.
Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до
доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 025-1/2017-04
Датум: 21. април 2017. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

105.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о постављању привремених
објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 3/2011, 7/2011,
9/2011 и 15/2011), Општинско веће општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 21. априла
2017. године доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл.лист општине
Алибунар'', бр. 4/2001, 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 и 4/2016), у члану 11. на позицији насељеног места
Локве се врше следеће измене:
''Локација ознаке ''Бензинска пумпа 1'', досадашње површине од 28m² за постављање
објекта и 48m² поплочане површине испред објекта, проширује се на укупну површину од
100,10m², а иста се одређује за постављање привременог објекта типа угоститељског објекта за
обављање делатности угоститељства и припрме и продаје брзе хране и пића.''
Члан 2.
Привремени објекат на предметној локацији поставити у свему у складу са Ситуационим
планом, који је саставни део Техничке документације са предлогом локације, број 0318/17-Р, од
марта 2017. године, израђене од стране ''Архитектура Инжењеринг'' Алибунар. Поменути
Ситуациони план је саставни део Програма привременог коришћења грађевинског земљишта.
Члан 3.
Ова измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
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Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 35-2/2017-04
Датум: 21. април 2017. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

106.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007
и 83/2014-др.закон), члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник
РС'', бр. 83/2014), чланова 19-22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр. 16/2016), члана 58.
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011,
15/2015 и 3/2015) и Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање
пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања у 2017. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2017),
Општинско веће општине Алибунар на својој 29. седници одржаној дана 21. априла 2017.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ
НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс општине
Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години (у даљем тексту: Стручна
комисија) у саставу:
1. Весна Буњевац – на предлог Асоцијације електронских медија Војводине;
2. Владимир Јовановић – на предлог Удружења туристичких новинара и писаца у туризму;
3. Радојица Мали – на предлог Удружења радио-станица ''РАБ Србије''.
На основу члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања, Стручна комисија на својој првој седници бира
председника комисије.
Послове секретара Стручне комисије у име Општинске управе општине Алибунар
обављаће Предраг Ковачев, који није члан Стручне комисије.
Члан 2.
Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима
утврђеним Јавним позивом за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање
пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области
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јавног информисања у 2017. години и да предложи Општинском већу општине Алибунар
доношење одлуке о расподели средстава.
Уз предлог Стручна комисија је дужна да предложи и износ којим ће се финансирати
пројекти за које је Стручна комисија утврдила да испуњавају услове суфинансирања.
Члан 3.
Комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе
Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
Члан 4.
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским
прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.
О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-46/2017-04
Датум. 21. април 2017. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
104.
105.
106.

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2017. години
Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта
Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс
општине Алибунар за суфинансирање пројкета из средстава буџета оптшине Алибунар
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години
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
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