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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
124.  

 
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. став 1. тачка 1. и члана 51. Статута 

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

скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта, на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године усваја 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 13/2016 и 

18/2016), у члану 49. додаје се став 2. који гласи: 

''Предлози кандидата за управне и надзорне одборе морају бити образложени. Предлози 

кандидата за управне и надзорне одборе са образложењем биће објављени на интернет страници 

општине Алибунар''. 

 

Члан 2. 

У члану 62. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

''Савет или комисија која одобрава извештај о извршењу буџета институције може 

затражити помоћ експерта за управљање финансијама, на основу чије писане анализе ће доносити 

информисану одлуку.'' 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Члан 3. 

У члану 71а. став 4. мења се и гласи: 

''Предлози аката поднетих Скупштини ради доношења објавиће се на интернет страници 

Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином предлога аката који су поднети 

Скупштини ради доношења.'' 

 

Члан 4. 

После члана 69. додаје се члан 69а. и гласи: 

''Предлози аката за које је одређена јавна расправа достављају се Скупштини заједно са 

предлозима и сугестијама пристиглим у току јавне расправе. 

Предлагач има обавезу да образложи предлог или сугестију коју није усвојио. 

Предлози и сугестије пристигли у току јавне расправе, као и одговори на предлоге и 

сугестије објавиће се на интернет страници општине Алибунар.'' 

 

Члан 5. 
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Измене и допуне Пословника Скупштине општине Алибунар ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

Број: 011-2/2018-04 

У Алибунару, дана 02. априла 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

125. 
 

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 21. седници одржаној дана 02. априла 
2018. године доноси 

 
 

О Д Л У К А 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености, постављања 

подземних цеви електроенергетских и телекомуникацинионих кабловских инсталација,  

прилаза земљишту за потребе њиховог  постављања, надзора, редовног и ванредног 

одржавања и поправки или замене, као и предузимање  осталих непходних  подземних и 

надземних радова,  инвеститору  комплекса ''Ветроелектране Алибунар1'' – ''Winvision 

Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Ветроелектране Алибунар 2'' – ''Windvision Windfarm B'' д.о.о. 

Алибунар, на  парцели у 

КО  Владимировац 

1) број катастарске парцеле 11188, потес или улица Нови Владимировац, земљиште под 

зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 35а 04m³. 

2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен анекс уговора, оверни број 

321/2018 од 01.02.2018.г., 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 

анексом уговора прописаним тачком 2. ове Одлуке. 

4. За закључење анекса уговора из тачке 2. ове Одлуке у име Општине Алибунар овлашћује се 

Председник општине Алибунар. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења из разлога хитности, и биће објављена 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 Оделењу за инспекцијске послове, 
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грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар 
захтевом за реконструкцију некатегорисаног пута који се налази у обухвату Плана детаљне 
регулације комплекса, а граничи између две КО Владимировац и Селеуш. 

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 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 и комплетирања целине ветропарка, 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. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски 
услови за успостављање права службености у траженом облику, као и оправдани интерес Општине 
Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Број: 463-7/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

126. 
 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 107/2016 и 113/2017), члана 21а. 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 Комисије за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине општине Алибунар, на 21. седници од 02. априла 2018 године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

Члан 1. 
Прибавља се у јавну својину општине Алибунар непокретна имовина у државној својини на 

коју право коришћења има Јавно предузеће за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ 
Алибунар, као и непокретна имовина у државној својини на којој је као корисник уписан неки од 
правних претходника Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ 
Алибунар.  

У јавну својину општине Алибунар прибављају се и непокретности на којима је лице из става 
1. овог члана вангрунтовни власник. 
 

Члан 2. 
Непокретна имовина из члана 1. ове Одлуке прибавља се сагласно Одлуци о преносу 

непокретне имовине у јавну својину општине Алибунар, број: 69/2018, коју је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар и Решења о 
давању сагласности на Одлуку одлуку о преносу непокретне имовине у јавну својину општине 
Алибунар које је донела Скупштина општине Алибунар, број: 404-11/2018-04 од 14. 02. 2018. године. 
 

Члан 3. 
О прибављању непокретности у јавну својину донеће се посебно решење. 

 
Члан 4. 

О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Алибунар. 
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Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 
 
 
Број: 463-8/2018-04. 
Алибунар, 02. април 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

127. 
 

На основу члана 20. став 2. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцијам јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2018), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 
40. став 1. тачка 17. 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 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси 

 
О Д Л У К У  

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР   

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп пословног простора у јавној 

својини општине Алибунар, орган надлежан за покретање поступка давања у закуп, објављивање 

огласа и спровођењу поступка јавног надметања путем прикупљања писаних понуда за давање у 

закуп пословног простора или непосредном погодбом, образовање Комисије за спровођење 

поступка давања у закуп пословног простора (у даљем тексту: Комисија), доношење акта о давању 

у закуп пословнног простора, као и за одређивање лица надлежног за закључење уговора о давању 

у закуп. 

 

Члан 2. 

Под пословним простором у смислу ове Одлуке сматрају се пословне зграде, пословне 

просторије, спортски објекти и спортски терени, гараже, отворена складишта и друге просторије 

изграђене, купљене или на други начин прибављене у својину Општине Алибунар. 

Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од 

процењене тржишне вредности закупнине, утврђених на основу аката општине Алибунар којима се 

уређује закупнина за пословни простор. 

 

Члан 3. 

Давање у закуп пословног простора врши се у складу са Законом о јавној својини (у даљем 
тексту: Закон), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања писмених понуда (у 
даљем тексту: Уредба) и одредаба ове Одлуке. 
 
II  ПОСТУПАК ДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП 
 

Члан 4. 
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Пословни простор даје се у закуп у поступку јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда путем јавног оглашавања и непосредном погодбом. 
 

Члан 5. 
Одлуку о формирању Комисије и покретању поступка јавног оглашавања пословнго 

простора доноси Општинско веће Општине Алибунар (у даљем тексту: Веће). 
Предлог одлуке из става 1. овог члана припрема Општинска управа – Одељење за 

инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове (у даљем тексту: 
Општинска управа). 

Уз предлог из става 2. овог члана, Већу се доставља и текст јавног огласа, осим у случају 
давања пословног простора у закуп непосредном погодбом. 
 

Члан 6. 
Комисија има председника и најмање два члана. Актом о образовању и именовању комисије 

уређују се послови и задаци комисије. Комисија пуноважно одлучује уколико седници присуствује 
више од половине чланова, а одлука се сматра донетом када се о њој изјасни више од половине од 
укупног броја чланова. 
 

Члан 7. 
Комисија у свом раду сачињава записник и образложен предлог одлуке за давање 

пословног простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора доставља Општинској 
управи. 

Општинска управа предлог акта о давању пословног простора у закуп са текстом уговора о 
закупу пословног простора доставља Већу. 

Акт о давању пословног простора у закуп доноси Веће. 
 

Члан 8. 
На основу акта о давању пословног простора у закуп из члана 7. ове Одлуке закључује се 

уговор о давању пословног простора. 
Уговор у име Општине Алибунар закључује председник општине Алибунар. 

 
1. Поступак јавног надметања и прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања 

 
Члан 9. 

Након доношења Одлуке о давању у закуп пословног простора, Комисија објављује оглас о 
спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп. 

Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Општине 
Алибунар и обавезно садржи: 

- назив органа и корисника пословног простора који се даје у закуп у јавној својини (назив 

закуподавца), 

- ближе податке о начину давања у закуп (прикупљање писаних понуда или јавно 

надметање), 

- опис пословног простора који се даје у закуп, 

- услови под којима се пословни простор даје у закуп (рок трајања закупа), 

- обавеза закупца у вези са коришћењем пословног простора за одређену сврху и намену, 

- време и место одржавања јавног надметања, односно јавног отварања понуда, 

- начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, 

односно писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, 

- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп, 

- висину и начин полагања депозита, односно висину и трајање банкарске гаранције, 

- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда, 

- назнаку да се у пријави, односно понуди, обавезно наводи број рачуна на који ће се 

извршити повраћај депозита, 

- начин, место и време за достављање понуде/пријаве, 

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача, 

- време и место отварања понуде, односно одржавање јавног надметања и 

- друге елементе потребне за спровођење поступка. 
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Члан 10. 

Висина депозита за учешће у поступку износи 20% од почетне цене месечне закупнине 
пословног простора који се даје у закуп. 

Депозит се полаже на начин утврђен објављеним огласом. 
Писана понуда, односно пријава за јавно надметање за коју није положен депозит, неће се 

разматрати. 
Понуђачима чија писана понуда/пријава буде изабрана као најповољнија положени износ 

депозита урачунава се као унапред плаћен део закупнине, након закључења уговора о закупу 
пословног простора. 

Понуђачима чија понуда/пријава није најповољнија, односно не буде разматрана у 
случајевима предвиђеним овом Одлуком, депозит се враћа по истеку рока за приговор на резултате 
поступка. 

Понуђач чија је понуда/пријава изабрана као најповољнија губи право на повраћај депозита 
уколико у року од петнаест дана од дана пријема позива за закључивање уговора о закупу 
пословног простора не закључи уговор. 
 

Члан 11. 
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по квадратном 

метру. 
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће 

извршити избор најповољнијег понуђача применом осталих кригеријума из обласа. 
 

Члан 12. 
Рок за подношење понуде/пријаве на оглас не може бити краћи од седам дана од дана 

објављивања огласа. 
 

Члан 13. 
Понуда/пријава мора да садржи: 

1) доказ о уплати депозита, 

2) износ закупнине која се нуди, 

3) податке о подносиоцу и то за: 

- физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број 

грађанина, контакт телефон и фотокопију/електронски читач личне карте, 

- предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени 

матични број грађанина, назив радње, матични број, 

- правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код 

надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве 

4) адресу пословног простора за који се подноси, 

5) делатност која ће се обављати у пословном простору (која може бити само делатност 

која је огласом одређена као делатност која се може обављати у пословном простору), 

6) износ понуђене закупнине по метру квадратном, без ПДВ-а, који не може бити нижи од 

почетног износа по метру квадратном одређеног огласом 

Све понуде/пријаве морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уз понуду/пријаву достављају се прилози у складу са огласом. 
 

Члан 14. 
Понуде/пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Алибунар – Општинска 

управа, 26310 Алибунар, Трг слободе бр. 4, са назнаком ''Не отварати – понуда за јавни 
оглас/пријава за јавно надметање''. 

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу. 
Понуде се предају на писарници Општинске управе општине Алибунар, или путем поште. 
 

Члан 15. 
Понуда/пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац пословног 

простора у јавној својини општине Алибунар, и који по том или неком другом основу има дуговања 
према општини Алибунар, односно који се није придржавао других уговорених одредаба, неће се 
разматрати. 
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Члан 16. 
Неблаговремене или непотпуне понуде/пријаве се одбацују. 
Неблаговремене понуде/пријаве се враћају неотворене понуђачима са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 
 

Члан 17. 
Поступак јавног надметања/прикупљања писмених понуда сматра се успелим и у случају 

достављања једне исправне пријаве за учешће којим се подносилац пријаве региструје и 
присуствује јавном надметању и проглашава закупцем ако прихвати почетну висину закупнине по 
којој се пословни простор може дати у закуп. 

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, или буде изабрана за 
најповољнијјег понуђача, или не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита. 

Поступак јавног надметања/прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико 
пристигне једна понуда. 
 

Члан 18. 
Отварање понуда/пријава је јавно и спроводи га комисија на месту, у време и на начин 

одређен огласом. 
У поступку отварања понуда/пријава, комисија констатује: 
- присуство понуђача и других лица; 

- број поднетих понуда/пријава; 

- благовременост и потпуност понуде/пријаве; 

- садржину сваке благовремене понуде/пријаве; 

- понуде/пријаве које се одбацују и 

- друге значајне чињенице. 

 
Члан 19. 

Понуде/пријаве разматрају се без присуства понуђача и других лица. 
 

Члан 20. 
У поступку прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања комисија врши избор 

најповољнијег понуђача. 
Уколико у постпку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати 

понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, 
доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно 
дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. 

Уколико понуђачи из става 2. овог члана у датом року не доставе нову понуду, односно ако 
су понуђачи доставили нову понуду са истоветним закупом, комисија ће путем жреба извршити 
извор најповољнијег понуђача. 

Комисија је у обавези да све понуђаче обавести о резултатима поступка најкасније у року од 
седам дана од дана отварања понуда. 

Сваки понуђач има право на приговор у року од три дана од дана пријема обавештења о 
резултатима поступка. 

О приговору одлучује Општинско веће. 
 

Члан 21. 
У поступку јавног надметања могу да учествују само подносиоци пријава који испуњавају 

све услове из огласа. 
По окончању поступка јавног надметања, комисија утврђује најповољнијег подносиоца 

пријаве. 
 

Члан 22. 
По доношењу акта о давању пословног простора у закуп најповољнији понуђач позива се да 

у року од 15 дана од дана његовог достављања закључи уговор о закупу пословног простора. 
 

Члан 23. 
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу пословног простора сматраће се 

да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита. 
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Уколико се у периоду од доношења одлуке о давању пословног простора у закуп до 
закључења уговора о закупу пословног простора утврди да је рачун најповољнијег понуђача 
блокиран, или је најповољнији понуђач престао да постоји, губи право на повраћај депозита. 

У случају из става 1. и 2. овог члана уговор о закупу пословног простора може се закључити 
са првим следећим најповољнијим понуђачем, односно са првим следећим најповољнијим 
понуђачем који пристане на закључење уговора. 
 

2. Поступак непосредне погодбе 

 
Члан 24. 

Поступак непосредне погодбе покреће се на захтев заинтересованог лица у случајевима: 
1) када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна 

представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима 

у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и 

сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу 

обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне 

организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области 

здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите, под условом да 

тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и 

организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом 

није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад; 

2) када носилац престане да обавља своју делатност услед тешке болести, одласка у 

пензију, смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца под 

условом да настави са обављањем исте делатности; 

3) када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је 

оснивач или када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно 

лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када је код закупца – правног 

лица дошло до одређених статусних, одн. организационих промена; 

4) када закупац – физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач, 

или када оснивач правног лица због брисања истог из регистра надлежног органа тражи 

да буде одређен за закупца као физичко лице; 

5) када закупац који је уредно измиривао обавезе плаћања закупнине тражи продужење 

уговора о закупу закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније 

месец дана пре истека уговора о закупу; 

6) када се пословни простор даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, 

научних и других сличних потреба на период до 30 дана; 

7) у случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена 

поступка, почетна висина закупнине по којој се даје у закуп умањиће се на 80% од 

почетне тржишне висине закупнине, чији износ умањења утврђује надлежан орган 

носиоца права јавне својине, према кретању висине закупнине на тржишту, с тим што у 

том случају рок закупа не може бити дужи од три године; 

8) када се пословни простор не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступака 

јавног оглашавања, али не испод 60% од тржишне висине закупнине права јавне својине 

према кретању висине закупнине на тржишту, с тим што у том случају рок закупа не може 

бити дужи од три године; 

9) када давање у закуп тражи физичко лице којем је пословни простор одузет 

национализацијом, односно његови наследници под условом да је покренут поступак за 

враћање одузете имовине пред надлежним органом; 

10) када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а 

други закупац тражи закључење уговора о закупу, као један закупац; 

11) када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно 

лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања 

закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није 

могуће намирити на други начин; 
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12) када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне 

својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација 

чији су они оснивачи. 

 
Члан 25. 

За закупце пословног простора може да буде одређено више лица, у ком случају су закупци 
у обавези да споразумно одреде лице за кога ће се испостављати фактуре за закуп и друге 
трошкове коришћења простора. 
 

Члан 26. 
Веће може да да препоруку Комисији за давање пословног простора у закуп да се одређени 

пословни простор да у закуп на период до три године, непосредном погодбом, када се пословни 
простор даје у закуп за културне, научне, образовне, социјалне, здравствене и хуманитарне 
намене, политичким странкама и другим политичким организацијама, удружењима, друштвима, 
клубовима и другим случајевима од интереса за Општину Алибунар, под условом да се тај простор 
не користи за остваривање прихода. 

 
III  УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 27. 
Уговор о закупу пословног простора закључује се на одређено време, а највише до пет 

година. 
Уговор о закупу пословног простора за који је пред надлежним органом покретнут поступак 

за враћање одузете имовине, закључује се на период до доношења правноснажног решења у 
поступку, а најдуже до пет година. 

Уговор о закупу пословног простора може да се закључи и на дужи временски период са 
закупцима ако је то од значаја за Општину Алибунар и у другим оправданим случајевима, уз 
претходну сагласност Већа. 
 

Члан 28. 
Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да положи 

средство обезбеђења плаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословног простора, и 
то: 

- банкарску гаранцију; 

- хипотеку на непокретности; 

- сопствену меницу или меницу авалирану од другог правног лица; 

- личну меницу, или 

- друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује 

финансијско пословање. 

Положена средства обезбеђења враћају се закупцу по престанку уговора о закупу уколико 
закупац нема неизмирених обавеза према закуподавцу по основу закупа и осталих трошкова 
коришћења пословног простора. 
 

Члан 29. 
Закупцу који први пут закупи пословни простор, осим случајева преузимања закупа 

пословног простора непосредном погодбом, пословни простор се предаје у виђеном стању, 
најкасније у року од седам дана од дана закључења уговора о закупу. 

Приликом примопредаје пословног простора сачињава се записник који чини саставни део 
уговора о закупу и којим се констатује стање пословног простора. 
 

Члан 30. 
Закупац не може да мења нити да проширује делатност који обавља у пословном простору, 

без сагласности Већа. 
 

Члан 31. 
Закупац не може закупљени простор или његов део издати у подзакуп. 

 
1. Обавезе закупца 
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Члан 32. 
Закупац је у обавези да: 

1) користи пословни простор у складу са уговором; 

2) од надлежних органа прибави све неопходне сагласности потребне за обављање уговорене 

делатности у пословном простору о сопственом трошку; 

3) редовно измирује закупнину у роковима и на начин одређен уговором о закупу; 

4) спроведе обавезне мере противпожарне заштите, у складу са прописима; 

5) редовно измирује трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, 

накнаде, телефон и друго); 

6) редовно одржава пословни простор; 

7) омогући Јавном предузећу контролу коришћења пословног простора, и 

8) пословни простор по истеку закупа испразни од лица и ствари и у исправном и 

функционалном стању врати Јавном предузећу. 

 
Члан 33. 

Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове текућег 
одржавања и неопходних поправки објекта у коме се пословни простор налази, сразмерно 
коришћеном простору, без права потраживања накнаде. 

Стварни трошкови електричне енергије, воде, телефона, противпожарне заштите, накнада и 
друго, падају на терет закупца без права потраживања. 

Закупац је у обавези да плаћањем напред наведених стварних трошкова коришћења 
пословног простора регулише са пружаоцима услуга одмах по закључењу уговора о закупу. 
 

Члан 34. 
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности 

закуподавца, а сви трошкови адаптације падају на терет закупца. 
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који немају карактер 

инвестиционог одржавања, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области 
грађевинарства. 

Извештај о постојећем стању пословног простора, са описом, предмером и предрачуном 
планираних радова, израђује стручно лице које ангажује закупац, с тим да трошкови израде ове 
документације сноси закупац. 

Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, 
придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања од одобренх 
радова на инвестиционом одржавању у сваком појединачном случају од закуподавца тражи 
одобрења за то одступање, јер радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова 
неће се признати закупцу. 

У року од 30 дана од дана завршетка радова, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе 
захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ 
достављају рачуни, с тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стручне 
комисије коју формира Председник општине, уз сагласност Општинског већа. 

Стручна комисија ће проценити вредност, квалитет изведених радова и о томе сачинити 
извештај. 

Закупац који је уз сагласнсот закуподавца у инвестиционо одржавање, уложио сопствена 
средства, има право на умањење закупнине и износи од највише 50% од месечне закупнине, за 
период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на 
пословном простору по основу улагања средстава. 

Укупан износ умањења закупнине не може бити већи од укупног износа средстава које је 
закупац уложио приликом инвестиционог одржавања пословног простора. 

Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода изивођења радова, који 
имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора за период док трају 
радови, а најдуже шест месеци, по основу посебно обраложене одлуке, носиоца права јавне 
својине. 

Одлуку о умањењу висине закупнине по основу улагања сопствених средстава закупца у 
инвестиционо одржавање пословног простора доноси Комисија у складу са Уредбом, уз сагласност 
Већа. 

 
2. Престанак уговора о закупу 
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Члан 38. 
Уговор о закупу престаје протеком рока на који је закључен, на основу споразума уговорних 

страна, престанком постојања зајкупца, односно смрћу закупца, и на основу отказа. 
Уколико уговор о закупу престаје пре истека рока на који је закључен, уговорни отказни рок 

је 30 дана. 
 

Члан 39. 
Уговор о закупу може да се откаже ако: 

- се грађевинско земљиште приводи намени, а пословни простор који је предмет закупа 

треба да преда надлежном предузећу или инвеститору; 

- закупац не плати закупнину ни у рок од 15 од дана када је Јавно предузеће позвало на 

плаћање; 

- закупац пословни простор или његов део изда у подзакуп; 

- закупац врши радове на адаптацији или инвестиционом одржавању пословног простора без 

сагласности власника; 

- закупац не одржава пословни простор; 

- закупац пословни простор користи супротно уговореној намени; 

- закупац не обавља уговорену делатност дуже од 30 дана; 

- закупац не омогући приступ овлашћеним лицима закуподавца ради контроле коришћења 

пословног простора; 

- закупац пословни простор користи на начин којим се пословном простору или објекту у коме 

се пословни простор налази, кривицом закупца или лица за које је закупац одговоран, 

наноси штета; 

- закупац пословни простор користи на начин који узнемирава друге кориснике пословног 

простора или станаре у згради односно објекту у коме се пословни простор налази; 

- закупац не измирује трошкове коришћења пословног простора према пружаоцима услуга; 

- закупац одмах по извршеној промени која се тиче закупца о истом не обавести закуподавца; 

- је пословни простор потребан Општини Алибунар за друге намене и 

- у другим случајевима утврђеним уговором о закупу. 

Уговор о закупу отказује Председник општине Алибунар, уз сагласност Општинског већа. 
 

Члан 40. 
По престанку закупа закупац је дужан да измири све обавезе по основу закупа и пословни 

простор, празан од лица и ствари, у исправном и функционалном стању, преда Јавном предузећу. 
О примопредаји пословног простора сачињава се записник. 
 

IV  ЗАКУПНИНА 
 

Члан 41. 
Висина закупнине утврђује се у месечном износу према квадратном метру пословног 

простора, множењем цене закупа са површином. 
 

Члан 42. 
Закупнина се плаћа унапред у валутном року, најкасније до 15-ог у месецу за текући месец. 
Изузетно, закупнина се може плаћати унапред, за одређени временски период. 
У закупнину утврђену у складу са овом Одлуком није урачунат ПДВ, нити други трошкови 

коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, телефон итд.), који падају на терет 
закупца. 

Закупац је обавезан да плаћа порез у складу са Законом. 
 

Члан 43. 
Закупнина за спортске објекте и терене који се дају у закуп непосредном погодбом на 

повремено коришћење ради организације спортских, културних и других активности, утврђује се 
зависно од намене за коју се даје на повремено коришћење. 

Висину закупнине из става 1. овог члана утврђује надлежни орган Општинске управе 
општине Алибунар – Одељење за финансије (Локална пореска администрација), уз сагласност 
Већа. 
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Члан 44. 
У случају издавања у закуп спортског објекта – стадиона, у закуп се издају затворени 

простори у спортском објекту са правом коришћења отвореног спортског терена и трибина. 
Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове одржавања 

отвореног спортског терена и трибина, без права потраживања. 

 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 45. 

Уговори о закупу закључени до дана ступања на снагу ове Одлуке остају на снази до истека 
рока на који су закључени. 

 
Члан 46. 

Одредбе обе одлуке сходно се примењују на давање у закуп пословног простора на коме 
општина има право коришћења, а у току је поступак уписа јавне својине општине Алибунар на том 
пословном простору, у складу са Законом. 

 
Члан 47. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању пословног простора у јавној 
својини општине Алибунар, број 464-2/2017-04 од 15.06.2017. године (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 17/2017). 

 
Члан 48. 

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

 
 

Број: 464-2/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 
 

128. 
 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 
9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину средину  (''Службени гласник 
РС'', бр. 135/04 и 88/10) и члана 15. и 40. Статута општине Aлибунар (''Службени лист општине 
Aлибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) Скупштина општине Aлибунар, по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 21. седници одржаној 02. априла 2018. године, 
доноси 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ВЕТРОПАРК БАНАТ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за ветропарк ''Банат'' у општини Алибунар (у 
даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата 

Плана ће се дефинисати Нацртом плана. 
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације за ветропарк 

Банат у општини Алибунар се налази на тромеђи катастарских парцела 1562/10, 1562/11 и 1559. 
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Од тромеђе граница у правцу југоистока прати јужну међу катастарских парцела 1559, 1556, 
1555 и 1554 до тромеђе катастарских парцела 1592/5, 1554 и 1593/1. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу катастарске парцеле 
1592/5, пресеца атарски пут, катастарска парцела 1620 и долази до тромеђе атарског пута и 
катастарских парцела 1651 и 1650/1. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати јужну међу атарског пута до тромеђе атарског 
пута, катастарска парцела 1620 и катастарских парцеле 1650/1 и 1649/2, мења правац ка југу и 
прати источну међу катастарске парцеле 1650/1, пресеца атарски пут, катастарска парцела 1705 и 
његовом јужном међом у правцу истока долази до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 
1712 и 1713/1. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу катастарских парцела 
1712 и 1756/1, пресеца атарски пут, катастарска парцела 1837. Мења правац ка истоку и пратећи 
јужну међу атарског пута долази до границе катастарских општина Нови Козјак и Селеуш, поново 
мења правац ка југу и дужином од око 765 м прати границу катастарских општина Нови Козјак и 
Селеуш, скреће ка западу, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2563 и долази до тромеђе 
атарских путева , катастарске парцеле 2563 и 1989 и катастарске парцеле 1990/30. 

Од ромеђе граница у правцу запада прати јужну међу атарског пута, катастарска парцела 
1989 до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 1990/8 и 1990/9, скреће ка југу и прати 
источну међу катастарске 1990/8 до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 2036 и 
катастарских парцела 1990/8 и 1990/9. 

Од тромеђе граница у правцу истока дужином од око 80 м прати северну међу атарског пута, 
пресеца га и у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле 2067/7, пресеца атарски пут, 
катастарска парцела 2178 и у правцу истока, његовом јужном међом долази до тромеђе атарског 
пута и катастарских парцела 2186 и  2187. 

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле 2186, пресеца 
атарски пут, катастарска парцела 2201, даље у правцу југа прати источну међу катастарске парцеле 
2204/10, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2312 и наставља у правцу истока, прати јужну 
међу атарског пута и пресецајући катастарске парцеле 2200 и 2199 и долази до границе 
катастарских општина Нови Козјак и Владимировац, мења правац ка југозападу и прати границу 
катастарских општина Нови Козјак и Владимировац до тромеђе катастарских парцела 2326 и 2586/1 
са границом катастарских општина Нови Козјак и Владимировац. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати источну међу катастарске 
парцеле 2326 до тромеђе катастарских парцела 2326 и 2530 и границе катастарских општина Нови 
Козјак и Владимировац, наставља у правцу северозапада и пратећи границу катастарских општина 
Нови Козјак и Владимировац долази до тромеђе катастарских општина Нови Козјак, Владимировац 
и Падина. 

Од тромеђе катастарских општина граница у правцу севера дужином око 1000 м прати 
границу катастарских општина Нови Козјак и Падина, скреће ка истоку, пресеца атарски пут, 
катастарска парцела 2365 и пратећи северну међу атарског пута, катастарска парцела 2397 долази 
до тромеђе атарских путева, катастарске парцеле 2397 и 2385/15 и катастарске парцеле 2385/14. 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну међу атарског пута, 
катастарска парцела 2385/15, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2366, прати западну међу 
катастарске парцеле 2344, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2327, прати западну међу 
катастрске парцеле 2293/3, пресеца атарски пут, катастарска парцела 2271, наставља у правцу 
севера и прати западну међу катастарске парцеле 2232 и долази до тромеђе атарског пута, 
катастарска парцела 2226 и катастарских парцела 2232 и 2233. 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, пресеца атарски пут, катастарска парцела 
2226, прати западну међу катастарских парцела 2162/1, 2091/1 и 1963 и долази до тромеђе атарског 
пута, катастарска парцела 1969 и катастарских парцела 1962 и 1963, мења правац ка северозападу 
и дужином од око 800м прати јужну међу атарског пута, пресеца га и у правцу севера прати западну 
међу катастарске парцеле 1908, пресеца пут, катастарска парцела 1882, дужином од око 60м у 
правцу северозапада прати његову северну међу а затим у правцу севера прати западну међу 
катастарске парцеле 1800 до тромеђе атарских путева, катастарске парцеле 1799 и 1561 и 
катастарске парцелае 1800. 

Од тромеђе граница у правцу истока дужином од око 770 м прати јужну међу атарског пута, 
катастарска парцела 1799, мења правац ка северу, пресеца атарски пут и прати западну међу 
катастарских парцела 1780, 1699, 1660/2 и 1562/11 и долази до почетне тачке описа оквирне 
границе обухвата Плана. 

Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Нови Козјак. 
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Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 830 
hа. 

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Услови и смернице од значаја за израду Плана дефинисане су Просторним планом општине 

Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/12).  
За потребе израде Плана прибавиће се адекватни подаци и подлоге од надлежног РГЗ-а, 

Службе за катастар непокретности Алибунар, као и катастарско-топографски план у размери 
1:1000.  
 

Члан 4. 
Овим планом биће испоштовани принципи планиране намене земљишта, одрживог 

коришћења и уређења простора у функцији енергетског објекта за производњу електричне из 
обновљивих извора енергије.  

 
Члан 5. 

Визија и циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу ветрогенераторског 
постројења, обезбеђивање капацитета инфраструктуре за предметно подручје, дефинисање 
земљишта јавне намене,  уређење и заштита предметног простора, утврђивање могућности и 
ограничења за изградњу планираних садржаја у склопу комплекса и ван њега и то: 

 да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности, 

морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) 

створе плански и правни предуслови за изградњу ветрогенераторског постројења, 

 дефинисање начина и техничких карактеристика прикључења на електроенергетски 

систем. 

 
Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 
обухвата утврђивање правила уређења и грађења ветрогенераторског постројења за производњу 
електричне енергије снаге до 75 MW.  

Планом ће се предвидети саобраћајни приступ, преко постојећих атарских и приступних 
путева. Дефинисаће се трасе и капацитети мреже инфраструктуре неопходне за функционисање 
предметног ветрогенераторског постројења. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана: 

- минималне интервенције у простору у смислу даље деградације предметног подручја, 

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи. 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чине: 
пољопривредно земљиште, земљиште намењено за комплекс за ветрогенераторско поље. 
 

Члан 7. 
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања Обрађивачу 

Извештаја о обављеном раном јавном увиду, достављања адекватног катастарско-топографског 
плана са ажурним стањем на терену, као и услова за уређење простора од органа, организација и 
предузећа који су Законом овлашћени да их утврђују. 
 

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбеђује WindVision Operations. 
Оквирна процена финансијских средстава за израду Плана износи 2.500.000 динара, при 

чему ће се коначна цена дефинисати уговором о изради Плана. 
 

Члан 9. 
Носилац израде Плана је ОУ Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, 

грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове. 
 

Члан 10. 
После доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове урбанизма 

општине Алибунар, организоваће  упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде 
Плана, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 
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Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на 
интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 
 

Члан 11. 
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид. 
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 

30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на 
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на 
План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 
 

Члан 12. 
Саставни део ове Одлуке је Решење о потреби израде стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације за ветропарк „Банат“ у општини Алибунар на животну средину, које је  донело 
Одељење за инспекцијскке послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, 
Општинскe управе општине Алибунар, под бројем 501-10/2018-05, од дана 08.03.2018. године. 

 
Члан 13. 

План ће бити сачињен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном 
облику, од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак 
плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а преостали примерци 
ће се чувати у органима Општине. 
 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 350-8/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
                                                                                         

Председник Скупштине 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

129. 
 

На основу чланoва 99, 101. став 5. и 103. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 20. ст.1. Закона о јавној својини 
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 1. 
Уредбе о условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може 
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине, или без накнаде, као 
и услове, начин и поступак размене непокретности (''Сл. гласник РС'', бр. 61/2015, 88/2015 и 
46/2017),  члана 20. став 1. тачка 8. и члана 25. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07, 83/14-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 6. тачка 10. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл.дин.износ, 125/2014- 
ускл.дин.износ, 95/2015-ускл.дин.износ, 83/2016, 91/2016-ускл.дин.износ, 104/2016-др.закон и 
96/2017-ускл.дин.износ) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14, 3/15), а на предлог Општинског већа општине 
Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године, 
донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О  ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
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I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Предмет уређивања 
 

Члан 1. 
Овом одлуком  ближе се прописују услови, начин и поступак под којима се одређују услови  

прибављања и отуђења и давања у закуп неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта  у 
јавној својини, на којима је као власник у јавној књизи за евиденцију непокретности и правима 
нањима уписана општина Алибунр, начин, услови и поступак под којима се може отуђити  
грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене, услови улагања грађевинског 
земљишта ради остваривања јавно-приватног партнерства, односно без накнаде, као и у случају  
непосредне погодбе, када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за 
општину Алибунар, ако пројекти унапређују локални економски развој Општине Алибунар, стара се 
о коришћењу грађевинског земљишта према намени земљишта одређеној планским документом, у 
складу са законом којим је уређена област грађевинског земљишта (у даљем тексту: Закон). 

Грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп и као неизграђено грађевинско 
земљиште које није уређено, ако учесник у поступку јавног надметања, односно подносилац захтева 
у поступку давања у закуп или отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, прихвати 
прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, односно условима за 
непосредну погодбу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање 
грађевинског земљишта.  

Уговори о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину закључују се по претходно 
прибављеном мишљењу правобраниоца. 

Тржишна вредност грађевинског земљишта се утврђује у складу са одредбама закона  
којима се уређује  јавна својина.  
 

2. Појам грађевинског земљишта 
 

Члан 2. 
Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за 

изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти, у складу са 
законом. 

Постаљање објеката у складу са члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/13, 132/14 и 145/14) није предмет ове одлуке. 

 
3. Коришћење грађевинског земљишта 

 
Члан 3. 

Грађевинско земљиште се користи ради изградње објеката, у складу са планским 
документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола или решење 
о извођењу радова, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење. 
 

4. Врсте грађевинског земљишта 
 

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште 
 

Члан 4. 
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено.  
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти намењени за 

трајну употребу, у складу са законом. 
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме 

су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти. 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено. 
Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет плански документ на основу кога се 

издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола и које је у складу са тим планским 
документом комунално опремљено за грађење, може се отуђити, односно дати у закуп у складу са 
Законом, подзаконским актом и овом одлуком. 

У случају размене непокретности, предмет отуђења може бити изграђено и неизграђено 
грађевинско земљиште у јавној својини. 
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4.2. Уређено и неуређено грађевинско земљиште 

 
Члан 5. 

Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. 
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом 

комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електро мрежа, 
обезбеђено снабдевање комуналним производима и услугама). 
 

5. Уређивање грађевинског земљишта 
 

Члан 6. 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. 
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, 
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. 

Поред радова из става 2. овог члана, на подручјима која су била изложена ратним 
дејствима, надлежни орган управе за послове цивилне заштите обавља и проверу о постојању 
заосталих експлозивних средстава, у складу са законом. 

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене. 

Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом 
према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси Скупштина општина 
Алибунар, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта. 
 

Члан 7. 
Општина уређује грађевинско земљиште и стара се о његовом рационалном коришћењу, 

према намени земљишта предвиђеној планским документом, у складу са законом. 
Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа, доноси годишњи Програм 

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар, који се објављује у Службеном 
листу општине Алибунар. 

Отуђење других катастарских парцела – грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Алибунар које није обухваћено Програмом, могуће је спровести уколико су испуњени сви услови 
предвиђени законом и важећом планском документацијом, уколико је њихово отуђење од интереса 
за општину Алибунар и уколико не утиче на реализацију донетог Програма.  
 

5.1. Припремање и опремање грађевинског земљишта средствима физичких или 
правних лица 

 
Члан 8. 

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу закона и ове одлуке, а налази се у 
обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица, у 
складу са Законом. 
 

6. Финансирање уређивања грађевинског земљишта 
 

Члан 9. 
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средстава остварених 

од: 
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 
2) закупнине за грађевинско земљиште; 
3) отуђења или размене грађевинског земљишта; 
4) претварања права закупа у право својине, у складу са законом; 
5) накнаде за уређивање грађевинског земљишта и 
6) других извора у складу са законом. 

 
 
II    ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР   
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1. Надлежност и надлежни органи 
 

Члан 10. 
Грађевинским земљиштем у јавној својини Општине Алибунар (у даљем тексту: грађевинско 

земљиште) располаже Општина Алибунар у складу са законом и овом одлуком. 
Располагањем грађевинским земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се: 
1. отуђење; 
2. давање у закуп; 
3. међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини; 
4. улагање у капитал; 
5. установљавање права стварне службености, у складу са посебном одлуком. 
Општина прибавља грађевинско земљиште у јавну својину Општине у складу са законом и 

овом одлуком. 
Под отуђењем грађевинског земљишта, односно под прибављањем грађевинског земљишта 

у јавну својину сматра се и размена. 
 

Члан 11. 
Поступак давање у закуп непокретности у јавној својини, отуђење непоретности упоступку 

јавног надметања или прикупљања писмених понуда, као и отуђење непосредном подбом спроводи 
Комисија за спровођење поступка располагањем грађевинским земљиштем (у дањем тексту 
Комисија) коју формира  Општинско веће. 

Комисија обавља поступак прибављања грађевинског земљишта у јавној својини Општине 
Алибунар, размену и деобу грађевинског земљишта на основу одлуке Скупштине општине 
Алибунар 

Комисија из става 2. овог члана, ради у саставу: председник и три члана, а који имају своје 
заменике, а који се именују из реда запослених Општинске управе Алибунар. 

Комисија се састаје по потреби а одлуке се доносе већином гласова. 
У раду Комисије учествује председник или заменик председника, чланови или њихови 

заменици. 
Административно-техничке послове за Комисију обавља унутрашња организациона 

јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне послове. 
Комисија ће о току поступка водити записник, и по окончаном поступку сачинити предлог 

Одлуке која се доставља Општинском већу и Скупштини општине на усвајање. 
 

Члан 12. 
Уговоре о располагању грађевинским земљиштем, прибављању грађевинског земљишта и 

све друге правне послове који се закључују на основу одлуке из члана 11. закључује председник 
општине по овлашћењу Скупштине општине, односно друго лице које овласти на основу пуномићја 
председника општине. 

Правни послови из става 1. овог члана оверавају се код јавног бележника, а трошкове овере 
и друге трошкове, као и пореске обавезе, сноси лице са којим се закључује уговор.  

Општинска Управа ће примерак овереног примерка о закљученом правном послу из става 1. 
овог члана, доставити правобранилаштву надлежном за општину Алибунар (у даљем тексту: 
правобранилац), у року од три дана од дана овере. 

У случајевима из поглавља XII ове одлуке, не закључује се правни посао. 
 

Члан 13. 
Правни послови из члана 12. став 1. ове одлуке, закључују се по претходно прибављеном 

мишљењу правобраниоца, које је дужно да мишљење да у року који не може бити дужи од 30 дана 
од дана пријема захтева. 

Уколико правобранилац не да мишљење у року из става 1. овог члана, сматраће се да је 
дато позитивно мишљење. 
 

2. Тржишна вредност грађевинског земљишта 
 

Члан 14. 
Грађевинско земљиште се отуђује, прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у 

складу са Одлуком о утрђивању цене квадратног метра одговарајуће непокретности за утврђивање 
пореза на имовину на територији општине Алибунар. 
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Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини испод тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, на коме је власник општина Алибунар, спроводи  комисија коју 
образује Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар.  

Ако је пре отуђења потребно спровести препарцелацију, односно парцелацију, 
заинтересовани субјекат може финасирати израду пројекта препарцелације, односно парцелације, 
уз сагласност власника грађевинског земљишта у јавној својини. У случају да заинтересовани 
субјекат не буде изабран као најповољнији понуђач, трошкове поступка препарцелације, односно 
парцелације, том субјекту надокнађује  најповољнији понуђач. 

Тржишну вредност грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину општине 
Алибунар, утврђује републички орган надлежан за процену тржишне вредности. 

Тржишна вредност се утврђује по 1 m² грађевинског земљишта. 
За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена која се утврди у поступку 

јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним огласом и непосредном погодбом. 
Цена, закупнина, односно накнада за установљено право службености и рок плаћања су 

обавезан део одлуке. 
Рок плаћања је 8 дана од дана овере уговора код јавног бележника. 
У случају да се стекну услови за повраћај уплаћене цене, закупнине, односно накнаде, 

односно раскида уговора, повраћај средстава се врши у року до 30 дана од дана раскида уговора. 
 
 
III ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 15. 
Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у 

поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, давањем у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини испод тржишне цене, односно закупниме или без накнаде 
 

1. Поступци отуђења грађевинског земљишта 
 

1.1. Отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем и прикупљањем понуда 
јавним огласом 

                                                                            
Члан 16. 

Неизграђено грађевинско земљиште се може отуђити ради изградње, у складу са планским 
документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола или 
одобрење за извођење радова. 

Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине. 
Почетни износ цене је тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује. 
Грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се лицу које понуди највећу цену за то 

земљиште. 
Изузетно од става 4. овог члана, грађевинско земљиште се може отуђити по цени која је 

мања од тржишне цене, или отуђити без накнаде, у складу са подзаконским актом Владе Републике 
Србије. 
                               

Члан 17. 
Заинтересовано лице подноси Општинској управи иницијативу за покретање поступка 

отуђења грађевинског земљишта. 
 

Члан 18. 
Општинско веће на основу обавештења Општинске управе о поднетој иницијативи из члана 

17. ове одлуке, доноси решење да се приступа отуђењу грађевинског земљишта. 
Решење из става 1. овог члана обавезно садржи: опис и ближе податке о грађевинском 

земљишту које се отуђује, врсту, односно намену објекта, начин јавног оглашавања (јавним 
надметањем или прикупљањем понуда), почетни износ цене и износ депозита. 
 

Члан 19. 
Одлуку о расписивању јавног огласа за спровођење поступка надметања и поступка 

прикупљања понуда за грађевинско земљиште у јавној својини општине Алибунар доноси 
Општинско веће. 
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Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије и званичном интернет-сајту Општине Алибунар. 

Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за отуђење грађевинског 
земљишта садржи нарочито: 

1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, 

површина, по потреби друге ближе податке); 

2. врсту, односно намену објекта; 

3. степен комуналне опремљености и посебне услове за уређење ако се отуђује 

неуређено грађевинско земљиште; 

4. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да са надлежним комуналним и 

другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, 

гасификацију и друго; 

5. почетни износ цене; 

6. рок закључења уговора о отуђењу и последице пропуштања; 

7. рок плаћања цене и последицу пропуштања; 

8. рок привођења грађевинског земљишта намени; 

9. обавезу подносиоца пријаве да ради учествовања у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања понуда, уплати депозит на депозитни рачун;  

10. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз 

пријаву, односно понуду; 

11. рок за подношење пријава, односно понуда; 

12. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 

13. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у 

поступку јавног надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне понуде бити 

одбачене; 

14. друге податке и информације од значаја за успешно оглашавање. 

 
Члан 20. 

Ради учествовања у поступку јавног надметања, односно поступку прикупљања понуда, 
подносилац пријаве, односно понуде мора уплатити депозит на депозитни рачун Општине, с тим да 
висина депозита износи 20%. 
 

Члан 21. 
Рок за подношење пријава, односно понуда, не може бити краћи од 30 дана од дана јавног 

оглашавања. 
Пријаве, односно понуде, се достављају на писарници Општинске управе Алибунар лично 

или путем поште. 
Поступак јавног надметања, односно отварања писаних понуда, спроводи Комисија.  

 
Члан 22. 

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), односно 
понуда за учествовање у поступку прикупљања понуда јавним огласом (у даљем тексту: понуда) се 
доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је 
подносилац пријаве, односно понуде. 

Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица 
се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском 
идентификационом броју. 

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични 
број и мора бити потписана. 

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се 
извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. 

Уз пријаву, односно понуду се подноси доказ о уплати депозита, као и изјава подносиоца 
пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа. 

Понуда мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа 
утврђеног огласом. 
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Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису 
приложене све исправе како је то предвиђено у овом члану, односно ако не садржи све податке 
предвиђене јавним огласом. 
 

Члан 23. 
Пријаву, односно понуду не могу поднети председник, заменик председника, нити било који 

члан комисије. 
 

Члан 24. 
Поступак јавног надметања, односно отварања понуда је јаван. 

 
Члан 25. 

Председник комисије отвара седницу комисије, саопштава податке о грађевинском 
земљишту које се отуђује и почетни износ цене. 

Председник комисије констатује колико је пријава, односно понуда примљено и по 
редоследу приспећа јавно отвара и чита цео текст пријаве, односно понуде. 

Председник комисије констатује које исправе су достављене уз пријаву, односно понуду. 
Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве, односно понуде, ко је од подносилаца пријава, 

односно понуда присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања, односно 
присуствује поступку отварања понуда и које су пријаве, односно понуде неблаговремене, односно 
непотпуне. 

Председник комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве, 
односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може 
учествовати у поступку јавног надметања. 

Председник комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне понуде одбацују. 
Комисија утврђује који понуђач је понудио највиши износ цене. 
Председник комисије објављује почетак јавног надметања и позива учеснике да дају своје 

понуде износа цене. 
Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно каже износ цене који нуди. 
Председник комисије пита три пута да ли неко даје више од највишег претходно понуђеног 

износа и после трећег позива, констатује који је највиши понуђени износ и име понуђача. 
Учесник који је понудио највиши износ потписује изјаву са назнаком висине износа. 
Председник комисије објављује када је јавно надметање завршено. 
Комисија је дужна да у року од три радна дана од дана окончања јавног надметања 

односно, односно отварања понуда приспелих по јавном огласу за прикупљање понуда, достави 
председнику општине извештај о спроведеном поступку јавног надметања односно прикупљању 
понуда. 

Извештај из става 13. овог члана, обавезно садржи: копију јавног огласа, записник о јавном 
надметању и предлог Комисије да се закључи уговор о отуђењу са лицем које је понудило највећу 
цену. 

Уколико председник општине утврди недостатке или нејасноће у Извештају комисије, 
налаже Комисији да у року од три дана отклони уочене недостатке. 

Уколико председник општине утврди да је дошло до повреде поступка, поништава донету 
одлуку. 

Сви присутни подносиоци пријава, односно понуда имају право увида у поднете пријаве, 
односно понуде. 
 

Члан 26. 
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању 

сматраће се да је одустао од пријаве. 
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и кад истом приступи само 

један учесник. 
Услови за спровођење поступка прикупљања понуда јавним огласом су испуњени и уколико 

се на јавни оглас пријави само један учесник, у ком случају се грађевинско земљиште отуђује под 
условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене. 

Уколико јавно надметање, односно поступак прикупљања понуда јавним огласом не успе, 
поступак оглашавања се може поновити по истеку рока од најмање 15 дана од дана неуспелог 
јавног надметања, односно отварања понуда, о чему одлуку доноси председник општине. 
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Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда пријаве два или више учесника и понуде 
исти износ цене, комисија ће затражити да у новом року, од три дана, понуђачи доставе другу 
понуду о висини цене, која мора бити већа од претходне понуде. 
 

Члан 27. 
Уколико учесник јавног надметања који је понудио највиши износ цене одустане пошто 

председник Комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу 
грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља. 

Уколико учесник прикупљања понуда који је понудио највиши износ цене одустане пошто је 
комисија утврдила који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре доношења решења о отуђењу 
грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља. 

Лице из ст. 1. и 2. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита. 
У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, решење о понављању поступка јавног оглашавања 

доноси Председник општине. 
 

1.2. Отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом 
 

Члан 28. 
Грађевинско земљиште се може отуђити непосредном погодбом ради: 
1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и 

организација, органа јединцие територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и 

других објеката у јавној својини, 

2. исправке граница суседних катастарских парцела, 

3. формирање грађевинске парцеле, у складу са одредбама закона којим се уређује 

област одређивања, односно утврђивања земљишта за редовну употребу објекта, 

4. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације, у складу са прописима о експропријацији, 

5. размене грађевинског земљишта, 

6. спровођења поступка враћања одузете имовине и обештећења, у складу са посебним 

законом, 

7. међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини, 

8. деобе грађевинског земљишта у сусвојини, или заједничкој својини Општине Алибунар 

и других носилаца права својине, односно права коришћења, 

9. испуњавања уговорних обавеза насталих од дана ступања на снагу закона по основу 

уговора када је Република Србија једна од уговорних страна, 

10. реализације пројекта за изградњу објекта од значаја за Републику Србију. 

11. реализације инвестиционих пројеката у року од највише три године од дана стицања 

права закупа отпочне индустријска производња и обезбеди, уз обавезу одржавања 

броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености.   

Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом подноси се Општинском 
већу, које захтев упућује Комисији, а која по обради предмета прибавља податак о тржишној цени 
грађевинског земљишта и исти доставља подносиоцу захтева. 

Подносилац захтева је дужан да у року од пет дана од дана пријема обавештења о 
тржишној цени грађевинског земљишта, да писмену изјаву да је сагласан са ценом и да прихвата 
плаћање укупне тржишне цене у прописаном року. 

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни, или изјави да не прихвата 
цену и плаћање у прописаном року, сматраће се да је одустао од захтева. 

Комисија израђује нацрт Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом, 
који доставља Општинском већу ради утврђивања предлога одлуке. 

По усвајању одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом од стране 
Скупштине општине, а на предлог Општинског већа, иста се доставља на сагласност јавном 
правобранилаштву. 

По овлашћењу Скупштине, председник општине закључује уговор са заинтересованим 
лицем. 

Све трошкове настале закључењем уговора сноси заинтересовано лице. 
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1.2.1. Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
испод тржишне цене, односно закупнине, или без накнаде 

                                                                
Члан 29. 

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар, 
испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде спроводи комисија коју образује 
Скупштина општине Алибунар. 

Предмат отуђења, односно давања у закуп испод тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде је катастарска парцела, односно катастарске парцеле неизграђеног грађевинског 
земљишта. 

Отуђење грађевинског земљишта, у складу са ставом 1. овога члана, може се споровести 
под условом да је то грађевинско земљиште намањено за изградњу, у складу са важећим планским 
документом, на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола за: 

1. објекат у функцији реализације инвестиционог пројекта који се унапређује локални 

економски развој; 

2. објекат који је намењен за социјално становање, у складу са законом којим се уређује 

социјално становање или изградњу објекта за потребе обављања послова из 

надлежности  државних органа, односно органа аутономне покрајине или Општине 

Алибунар, или објеката у обавезној јавној својини и да је инвеститор тог објекта 

Република Србија, односно аутономна покрајина;  

3. објекат је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са законом којим се 

уређује  комунална делатност. 

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се може отуђити ако стицалац, односно 
закупац прихвати обавезу да на предметном грађевинском земљишту изгради објекат чија 
површина одговара максималној бруто развијеној грађевинској површини будућег објекта 
планираном за изградњу на том грађевинском земљишту, прописаној планским документом. 

Изузетно, из одредаба става 2. овог члана, када се ради о изградњи производних објеката, 
бруто развијена грађевинска површина будућег објекта може бити мања од максимално бруто 
развијене грађевинске површине будућег објекта, прописана планским документом за изградњу на 
том грађевинском земљишту. 

 
Члан 30. 

Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени која је мања од тржишне 
цене, или отуђити без накнаде, када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих од дана 
ступања на снагу закона, на основу уговора у коме је Република Србија једна од уговорних страна, 
када се ради о међособном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини, 
као и када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, 
када се поред отуђења у складу са законом и овом одлуком, неизграђено грађевинско земљиште  
може дати у закуп по закупнини која је мања од тржишне закупнине, или дати у закуп без наднаде. 

Када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих  до дана ступања на снагу Закона, 
на основу уговора у коме је Република Србија једна од уговорених страна, уз захтев се доставља 
уговор, на основу кога се утврђују обавезе Републике Србије. 

Када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној 
својини, уз захтев се доставља образложење о основаности располагања. 

Када се ради о  реализацији пројекта за изградњу објекта од значаја за Републику Србију, уз 
захтев се доставља доказ да је грађевинско земљиште намењено за изградњу, у складу са важећим 
планским документом на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола и ако 
стицалац, односно закупац, прихвати иобавезу да на предметном грађевинском земљишту изгради 
објекат чија површина одговара максималној бруто развијеној грађевинској површини будућег 
објекта планираном за изградњу на том грађевинском земљишту, прописаној планским документом. 
 

Члан 31. 
Пројекат локалног економског развоја из члана 29. став 3. тачка 1  ове одлуке  су пројекти 

који од посебног  значаја за привредни развој републике Србије и локалног економског развоја, 
чијом реализацијом се повећава број запослених у привреди за најмање 1% и сразмерно увећавају 
јавни приходи. 

Општина Алибунар може отуђити грађевинско земљиште у зонама које су намењене  
изгградњи привредних објеката по цени која је мања од тржишне цене, или отуђити грађевинско 
земљиште без накнаде, за изградњу објеката из члана 29. став 3. тачка 1. ове одлуке, као и објекте 
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за обављање услуга у области информационо-комуникационих технологија, које могу бити предмет 
мађународне трговине. 

Износ умањење тржишне вредности цене за пројекте локалног економског развоја из члана 
29. став 3. тачка 1. ове одлуке, не може бити већа од очекиваног износа увећања јавних прихода по 
основу реализације тог пројекта, односно инвестиције, у периоду од пет година од почетка 
реализације пројекта, односно инвестиције. 
                                                                           

Члан 32. 
За пројекте  економског резвоја из члана 29. став. 3 тачка 1. ове одлуке, ако се  отуђење 

врши прикупљањем понуда јавним огласом, пре подношења захтева за давање претходне 
сагласности за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, општина Алибунар је 
дужна да сачини елаборат о оправданости, који садржи нарочито: 

1. попис и површину катастарске/катастарких парцела за које се предлаже отуђење; 

2. податке  из планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови и 

грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима 

(намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне 

опремљености и др.) и једним листом графичког приказа  локације у одговарајућој 

размери; 

3. процену Министарства финасија - Пореске управе о тржишној вредности  катастарских 

парцела; 

4. одређење свих пројеката и субјеката који могу да учествују у поступку јавног 

надметања; 

5. услове и критеријуме за умањење, као и критеријуме и мерила за оцену понуда  и 

одређивање износа умањења тржишне вредности; 

6. врсту и висину обезбеђења које подноси учесник у јавном надметању; 

7. економску анализу очлекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од 

реализације инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката; 

8. преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна 

покрајина и општина Алибунар обезбеђују за реализацију тог пројекта; 

9. друге податке битне за оцену оправданости отуђења грађавинског земљишта: 

Поред елабората оправданости из става 1. овога члана, доставља се  текст нацрта јавног 
огласа који се објављује ако Влада дâ претходну сагласност, у складу са законом и овом одлуком. 

Економска  анализа  очекиваних  ефеката из става 1. тачка 7. овог члана, мора приказати 
очекивано повећање запослености и јавних прихода, ефекте на обим привредних активности других 
привредних субјеката и на квалитет живота у датој средини. 

Елаборат о оправданости  из става 1 овог члана сачињава Општинска управа - Оделење за 
привреду, јавне службе и развој, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за 
отуђење предметног грађевинског земљишта, а усваја га Скупштина општине Алибунар, по 
спроведеном јавном увиду у трајању од осам дана. 
                                                                         

Члан 33. 
За пројекте економског развоја из члана 29. став 3. тачка 1. ове одлуке, ако се отуђење 

грађевинског земљишта врши непосредном погодбом, пре подношења захтева  за давање 
претходне сагласности за отуђење предметног грађевинског земљишта, општина Алибунар је 
дужна да сачини елаборат о оправданости, који садржи нарочито: 

1. попис и површину катастарских парцела које предлаже за отуђење; 

2. податке из планског документа на основу кога се може  издати локацијска  и 

грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима 

(намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне 

опремљености и др.) и једним листом графичког приказа локације у одговарајућој 

размери; 

3. процену Министарства финасија - Пореске управе о тржишној вредности катастарских 

парцела; 

4. податке о субјекту који се овлашћује  за потпис уговора о отуђењу, по добијању 

сагласности Владе; 

5. податке о правом односно физичком субјекту-стицаоцу права својине на предметном 

грађевинском земљишту; 
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6. износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности 

грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о отуђењу; 

7. обавезу стицаоца права својине да обезбеди банкарску гаранцију по добијању 

сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза; 

8. економску нализу очекиваних трочкова  и економску анализу очекиване користи од 

реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализу очекиваних резултата 

социјалних ефеката; 

9. преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна 

покрајина и општина Алибунар обезбеђују за реализацију пројекта, односно 

инвестиције; 

10. друге податке битне за оцену оправданости оваквог располагања грађевинским 

земљиштем. 

Елаборат оправданости из става 1. овог члана сачињава Општинска управа - Оделење за 
привреду, јавне службе и развој, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за 
отуђење предметног грађевинског земљишта, а усваја га Скупштина општине Алибунар, по 
спроведеном јавном увиду у трајању од најмање осам дана. 
 

Члан 34. 
Када се ради о располагању из члана 29. став 3. тачка 2. и 3. и члана 30. ове одлуке, не 

сачињава се елаборат о оправданости. 
 

Члан 35. 
Захтев за давање  претходне сагласности за отуђење грађевинског земљишта у складу са 

овом одлуком, подноси надлежни правобранилац, односно други орган који заступа општину 
Алибунар. 

Уз захтев  из става 1. овог члана  доставља се елаборат о оправданости из члана 32. ове 
одлуке и текст јавног огласа, када се отуђење спроводи прикупљањем понуда јавним огласом, 
односно елаборат о оправданости из члана 33. ове одлуке и нацрт уговора о располагању, када се 
отуђење спроводи непосредном погодбом. 

Влада одлучује о захтеву из става 1. овога члана на предлог Комисије, која има 
председника и шест чланова. Председник комисије је министар надлежан за послове  
грађевинарства. 

Надлежност, састав и начин рада Комисије, утврђује Влада актом о образовању, а иста 
предлаже Влади давање претходне сагласности, у року од 30 дана од дана подношења уредног 
захтева. 
 

Члан 36. 
На предлог комисије, Влада доноси акт којим се даје претходна сагласност на отуђење 

грађевинског земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне цене, или на отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, или акт којим се одбија давање сагласности. 

По добијању претходне сагласности Владе, расписује се јавни оглас о прикупљању понуда  
отуђење грађевинског замљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне цене,  или 
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде. 

Јавни оглас у поступку прикупљања понуда мора бити расписан у року који не може бити 
дужи од годину дана од дана давања претходне сагласности Владе, а рок за прикупљање понуда 
јавним огласом не може бити краћи од 30 дана. 

По спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом, одлуку о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са овом одлуком доноси Скупштина оштине 
Алибунар, у року који не може бити дужи од 45 дана. 

Одлуком из става  4 овог члана одрђује се и субјекат за потписивање уговора о отуђењу у 
складу са овом одлуком. 
 

Члан 37. 
По добијању претходне сагласности Владе, општина Алибунар као власник грађевинског 

земљишта у јавној својини, спроводи поступак непосредне погодбе и по спроведеном поступку, 
Скупштина општине Алибунар доноси одлуку о закључењу уговора  о отуђењу у складу са овом 
одлуком, у року који не може бити дужи од 45 дана, и одлуком се одређује субјекат за потписивање  
уговора о отуђењу. 
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Члан 38. 
Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени која је мања од тржишне 

цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, непосредном погодбом, без обавезе израде 
елабората о оправданости, у случајевима: 

1. када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих до дана ступања на снагу 

закона, по основу уговора у коме је Република Србија једна од уговорних страна; 

2. када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у 

јавној својини. 

О располагању грађевинским земљиштем из става 1. тачка 1. и 2. овог члана, на предлог 
дирекције, одлучује Влада. 

У случају из става 1. овог члана, земљиште  се може отуђити непосредном погодбом и по 
тржишним  условима, у складу са интересима Републике Србије и Општине Алибунар, а предлог 
садржи образложење за предметно располагање као и мишљење надлежног правобранилаштва, 
односно други орган који заступа општину Алибунар . 

Када се ради о реализацији пројекта за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, 
поред отуђења у складу са законом и овом одлуком, неизграђено грађевинско се може дати у закуп 
по закупнини која је мања од тржишне закупнине, или дати у закуп без накнаде. 

Отуђење, односно давање у закуп из става 1. овога члана, спроводи се прикупљањем 
понуда јавним огласом или непосредном погодбом, без обавезе израде елабората о оправданости. 
 

1.2.2. Отуђење грађевинског земљишта ради формирања грађевинске парцеле 
за објекат изграђен у целости на земљишту у јавној својини Општине Алибунар 

 
Члан 39 

Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта за који је поднет захтев за легализацију-
озакоњење за који је надлежни орган утврдио да постоји могућност легализације-озакоњења, или 
објекта који је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на њима у складу са раније 
важећим законима којима је уређивана легализација објеката, или на основу Закона о легализацији 
објеката ("Службени гласник РС", бр. 95/13 и 117/14), односно који је предмет поступка озакоњења у 
складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", бр. 96/15), врши се 
непосредном погодбом, по тржишним условима, у складу са чланом 70. Закона о планирању и 
изградњу и овом одлуком, на основу правноснажног решења о утврђивању земљишта за редовну 
употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, или на основу правоснажног решења којим је 
одређено да је грађевинско земљиште испод објекта земљиште за редовну употребу, сходно 
одредбама закона којим је уређена област одређивања земљишта за редовну употребу објекта у 
посебним случајевима. 

У случају да је решење којим је одређено да је грађевинско земљиште испод објекта 
земљиште за редовну употребу основ отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, отуђење се 
врши у корист власника објекта из става 1. овог члана,  

У случају да на основу решења којим се одређује да је грађевинско земљиште испод објекта 
земљиште за редовну употребу објекта, орган надлежан за упис права на непокретностима не 
изврши парцелацију грађевинског земљишта тако да земљиште испод објекта постане посебна 
катастарска парцела, лице коме је отуђено грађевинско земљиште испод објекта, у уговору о 
отуђењу даје неопозиву и безусловну сагласност власнику грађевинског земљишта у јавној својини 
да може спроводити промене на катастарској парцели у смислу парцелације, као и отуђивати 
грађевинско земљиште другим власницима објеката, односно другим сувласницима грађевинског 
земљишта, без обавезе да за те промене, односно отуђење тражи сагласност сувласника 
грађевинског земљишта коме је исто отуђено испод објекта. 

Уколико је грађевинско земљиште већ дато у закуп испод објекта ради озакоњења објекта, 
закупац је дужан да у року од пет година од дана правноснажности решења о озакоњењу покрене 
поступак за утврђивање земљишта за редовну употребу у складу са законом, у ком случају стиче 
право да му се по правоснажности решења о утврђивању грађевинског земљишта за редовну 
употребу објекта и формирању грађевинске парцеле отуђи преостали део грађевинског земљишта, 
непосредном погодбом по тржишним условима, у складу са законом и овом одлуком. 
 

Члан 40. 
Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта који је уписан у евиденцију о 

непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о посебним условима за упис права 
својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ("Службени гласник РС", бр. 25/13 и 
145/14), врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, у складу са законом и овом 
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одлуком, а на основу правноснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта 
и формирању грађевинске парцеле. 
 

1.2.3. Отуђење дела грађевинског катастарске парцеле у јавној својини   
 

Члан 41. 
Отуђење дела грађевинске парцеле у јавној својини општине Алибунар за потребе 

спровођења озакоњења незаконито изграђених објектата, који су изграђени на више катастарских 
парцела које су са различитим правом својине над земљиштем, врши се у складу са важећим 
законским прописима.  
 

2. Цена и рок плаћања 
 

Члан 42. 
Цена представља приход Општине Алибунар и уплаћује се на одговарајући рачун. 
Обавеза плаћања цене утврђује се у одлуци о отуђењу грађевинског земљишта. 
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 15 дана од 

дана достављања одлуке о отуђењу грађевинског земљишта. 
Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и 

по доношењу одлуке о отуђењу се преноси на одговарајући рачун Општине Алибунар. 
Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима 

исто није отуђено, оделење надлежно за послове финансија враћа депозит најкасније у року од 
осам по окончању поступка. 
 

3. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта 
 

Члан 43. 
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: одлука) садржи нарочито: 
1. начин отуђења (јавно оглашавање - јавно надметање или прикупљање понуда јавним 

огласом, односно непосредна погодба и разлог непосредне погодбе, давања у закуп 

испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде); 

2. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује; 

3. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, 

површина и по потреби друге ближе податке); 

4. износ цене, рок плаћања, рачун на који се врши плаћање и последице пропуштања 

плаћања у року, а уколико се грађевинско земљиште отуђује у поступку јавног 

оглашавања и износ уплаћеног депозита; 

5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради 

изградње и посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско 

земљиште, односно елементе из члана 8. ове одлуке; 

6. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште 

отуђује ради изградње; 

7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да у року од 30 дана од дана 

доношења одлуке о отуђењу закључи уговор о отуђењу и последицу пропуштања 

закључења уговора у року. 

 
4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта 

 
Члан 44. 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о отуђењу) се закључује 
са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о 
отуђењу. 

Уговор о отуђењу садржи нарочито: 
1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, 

површина и по потреби друге ближе податке); 

2. износ цене; 
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3. износ уплаћеног депозита уколико је грађевинско земљиште отуђено у поступку јавног 

оглашавања; 

4. потврду да је цена измирена у целости и сагласност Општине Алибунар да лице коме 

је грађевинско земљиште отуђено, у јавној књизи о евиденцији непокретности и 

правима на њима, упише право својине на грађевинском земљишту; 

5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради 

изградње и посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско 

земљиште, односно одредбе из члана 8. ове одлуке; 

6. констатацију о року у коме ће лице коме је грађевинско земљиште отуђено бити 

уведено у посед истог; 

7. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште 

отуђује ради изградње; 

8. права и обавезе у случају неизвршења обавеза; 

9. начин решавања спорова; 

10. услове, начин и поступак за раскид уговора; 

11. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да са надлежним предузећима 

уговори и плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго; 

12. друга права и обавезе. 

             
5. Стављање ван снаге одлуке о отуђењу 

 
Члан 45. 

Председник општине доноси одлуку о стављању ван снаге одлуке о отуђењу у случају да 
лице коме је одлуком отуђено грађевинско земљиште: 

1. не плати цену у року утврђено одлуком  о отуђењу; 

2. одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о 

отуђењу; 

3. после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 

дана од дана достављања решења о отуђењу. 

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доношење одлуке о стављању ван 
снаге одлуке о отуђењу подноси Општинска  управа одмах по протеку рока за плаћање цене. 

У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог члана, предлог за доношења одлуке о стављању ван 
снаге одлуке о отуђењу подноси Општинска управа, односно лице коме је одлуком отуђено 
грађевинско земљиште. 

Лице из става 1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном 
огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда. 

Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име 
цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита. 
 

6. Раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта 
 

Члан 46. 
Уговор о отуђењу се може раскинути у случају да лице коме је грађевинско земљиште 

отуђено одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато, као и уколико не 
извршава друге обавезе из уговора о отуђењу. 

У случају из става 1. овог члана, предлог за раскид уговора о отуђењу подноси лице коме је 
грађевинско земљиште отуђено, односно Општинска  управа. 
 

Члан 47. 
По предлогу за раскид уговора о отуђењу председник општине доноси одлуку којом се 

ставља ван снаге донета одлука о отуђењу грађевинског земљишта. 
На основу решења из става 1. овог члана, председник општине, у име и за рачун Општине 

Алибунар, и лице коме је грађевинско земљиште отуђено закључују споразумни раскид уговора о 
отуђењу, у року од 30 дана од дана достављања решења из става 1. овог члана лицу коме је 
грађевинско земљиште отуђено. 
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У случају да не буде закључен споразумни раскид уговора о отуђењу, у року из претходног 
става, председник општине има обавезу да једнострано раскине уговор о отуђењу, у складу са 
законом којим се регулишу облигациони односи. 

Потписи уговорача на уговору о раскиду уговора о отуђењу, оверавају се пред надлежним 
јавним бележником, а трошкови овере падају на терет лица са којим се раскида уговор. 
 

Члан 48. 
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање 

права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско 
земљиште у првобитно стање, као и да Општини надокнади евентуално насталу штету. 

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, по достављању доказа да је испунио обавезе из 
става 1 овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, у номиналном износу, 
умањеног за износ депозита. 
 
 
IV ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП 
 

Члан 49. 
Грађевинско земљиште се може дати у закуп ради: 
1. изградње објеката за који се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са 

законом; 

2. реализације пројеката од значаја за Републику Србију; 

3. међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини; 

4. давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним 

законом,  

5. остваривања јавно-приватног партнерства. 

 
1. Давање грађевинског земљишта у закуп ради изградње објекта за који се издаје 
привремена грађевинска дозвола 

                                                                              
Члан 50. 

Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње објеката за које је законом 
предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, на одређено време, на рок на који се 
доноси привремена грађевинска дозвола (зависно од врсте објекта, односно радова), који се може 
продужити за онолико времена за колико је орган надлежан за издавање привремене грађевинске 
дозволе продужио решење о привременој грађевинској дозволи, а укупно најдуже до пет година. 

У случају из става 1. овог члана, грађевинско земљиште се даје у закуп непосредном 
погодбом по тржишним условима, а тржишну вредност закупнине (у даљем тексту: закупнина) по 
1m² грађевинског земљишта које се даје у закуп, на месечном нивоу, утврђује унутрашња 
организациона јединица Општинске управе надлежна за послове локалне пореске администрације. 

Уз захтев за давање грађевинског земљишта у закуп који се подноси Општинској управи 
доставља се тржишна вредност закупнине утврђена од стране органа из става 2. овог члана и налог 
за достављање уговора о закупу грађевинског земљишта издат од стране органа надлежног за 
издавање привремене грађевинске дозволе, који мора да садржи опис објекта који се гради, 
површину грађевинског земљишта коју је потребно дати у закуп и рок на који ће се издати 
привремена грађевинска дозвола. 

Унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне 
послове обавештава подносиоца захтева о: месечном износу закупнине, року плаћања, 
максималном броју рата, начину усклађивања рата и средствима обезбеђења плаћања, о 
могућности да укупан износ закупнине плати једнократно, као и року за једнократну уплату. 

Подносилац захтева је дужан да се у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења из 
става 4. овог члана, писмено изјасни о начину плаћања закупнине и да достави средства 
обезбеђења уколико се определи да плаћање врши на рате. 

Подносилац захтева може дати изјаву и непосредно унутрашњој организационој јединици 
Општинске управе надлежној за имовинско-правне послове, о чему се сачињава записник. 

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или изјави да не прихвата 
закупнину или не достави средства обезбеђења (уколико се плаћање врши на рате), сматраће се да 
је одустао од захтева. 
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Закупнина представља приход Општине и уплаћује се на одговарајући рачун Општине 
Алибунар. 

Закупац грађевинског земљишта може платити закупнину једнократно или у ратама. 
Обавеза плаћања закупнине, износ закупнине и начин плаћања утврђују се решењем о 

давању грађевинског земљишта у закуп. 
Укупна закупнина је износ месечне закупнине помножен са временом (укупним бројем 

месеци) на које се грађевинско земљиште даје у закуп. 
У случају плаћања закупнине једнократно, плаћање се врши у року од 15 дана од дана 

достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп. 
У случају плаћања закупнине у ратама, плаћање се врши у онолико месечних рата на 

колики је рок грађевинско земљиште дато у закуп, а највише на 36 рата. Прва рата у висини од 10% 
утврђене укупне закупнине плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења о давању 
грађевинског земљишта у закуп, а преостали износ укупне закупнине у једнаким месечним ратама, 
највише 35. 

Рате ће се усклађивати са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према 
објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике, за период од 
уговореног обрачуна закупнине, до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном 
месецу. 

За период кашњења у плаћању, обрачунава се затезна камата у складу са законом који 
уређује висину стопе и начина обрачуна затезне камате. 

Ради обезбеђења плаћања закупнине, уколико се плаћање на врши рате, средства 
обезбеђења за правна лица су неопозива банкарска гаранција "без приговора" и наплатива "на први 
позив", која гласи на износ закупнине, а вансудска хипотека успостављена у корист општине код 
физичких лица на непокретности која вреди најмање три пута више од износа укупне закупнине. 

Наплата средстава обезбеђења ће се вршити у корист прописаних уплатних рачуна. 
Контролу плаћања рата, усклађивање рата, обрачун затезне камате и наплату средстава 

обезбеђења врши унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за послове 
финансија. 

У случају продужења рока закупа спроводи се нови поступак давања у закуп, на начин 
прописан овим чланом, у ком случају се мењају решење и уговор о закупу грађевинског земљишта. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на давање у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини Општине Алибунар правним лицима, као и у свим другим случајевима када је уговор 
о закупу прописан као имовинско-правни основ за изградњу, извођење радова, односно 
постављање објеката. 
 

2. Одлука о закупу грађевинског земљишта 
 

Члан 51. 
Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта садржи нарочито: 
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у закуп; 

2. податке о катастарској парцели; 

3. податке о врсти, односно намени објекта; 

4. висину, рок и начин плаћања закупнине (једнократно или на рате, са констатацијом да 

ће се уколико се уговори плаћање на рате износ рате усклађивати са индексом 

потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне 

организације за послове вођења статистике), рачун на који се врши уплата, средство 

обезбеђења уколико се плаћање врши на рате и последице пропуштања плаћања у 

року; 

5. рок трајања закупа; 

6. рок привођења земљишта намени, односно рок изградње привременог објекта; 

7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп да, у року од 30 дана од дана 

достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп, закључи уговор о 

закупу. 

 
3. Уговор о закупу грађевинског земљишта 

 
Члан 52. 

Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито: 
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1. податке о катастарској парцели; 

2. опис и ближе податке о врсти, односно намени и величини објекта који ће се градити; 

3. висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се уговара плаћање 

закупнине на више рата уговор садржи начин усклађивања висине закупа са индексом 

раста потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне 

организације за вођење статистике; 

4. средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате; 

5. рок трајања закупа; 

6. року и начину плаћања доприноса за уређивање земљишта; 

7. услове за уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште; 

8. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени, односно рок изградње 

привременог објекта; 

9. права и обавезе у случају неизвршења обавезе; 

10. обавезу закупца да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго; 

11. начин решавања спорова; 

12. поступак и услове за измену или раскид уговора; 

13. услове под којима се закупцу предметно земљиште може дати у својину; 

14. друга права и обавезе. 

 
4. Давање грађевинског земљишта у закуп у другим случајевима 

 
Члан 53. 

У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности, у складу са посебним 
законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп на временски период предвиђен уговором о 
концесији, односно на временски период на који је поверено обављање комуналне делатности. 

 Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у 
јавној својини може се дати у закуп без накнаде приватном партнеру на рок на  који је закључен 
јавни уговор, на начин  и под условима  садржаним  у Закону о јавно-приватном партнерству и 
концесијама. 
 

5. Стављање ван снаге решења о давању у закуп грађевинског земљишта 
 

Члан 54. 
Председник општине Алибунар доноси одлуку о стављању ван снаге одлуке о давању у 

закуп у случају да лице коме је решењем дато у закуп грађевинско земљиште: 
1. не плати укупну закупнину у року утврђеном у одлуке о давању у закуп (уколико је као 

начин плаћања закупнине утврђена једнократна уплата) или не плати прву рату, 

односно остале рате у року утврђеном решењем о закупу (уколико је као начин плаћања 

закупнине утврђено плаћање на рате); 

2. одустане од закупа после извршеног плаћања укупне закупнине, односно прве рате 

закупнине, а пре закључења уговора о закупу; 

3. после извршеног плаћања укупне закупнине, односно прве рате закупнине, не приступи 

закључењу уговора о закупу у року од 30 дана од дана достављања решења о закупу. 

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доношење одлуке о стављању ван 
снаге одлуке о закупу, подноси Општинска управа одмах по протеку рока за плаћање закупнине. 

У случају из става 1. тач. 2. и 3. овог члана, предлог за доношења одлуке о стављању ван 
снаге одлуке о давању у закуп, подноси Општинска управа, односно лице коме је решењем дато у 
закуп грађевинско земљиште. 

Уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања, лице из става 
1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном 
надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата депозитна банкарска гаранција ће се 
наплатити. 

Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име 
закупнине, у номиналном износу, умањеног за износ депозита, уколико је грађевинско земљиште 
дато у закуп у поступку јавног оглашавања. 
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Члан 55 

Ако се промени власник објекта, односно посебног физичког дела објекта који је изграђен 
или се гради на грађевинском земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о закупу 
закљученом у складу са ранијим законима о планирању и изградњи, закуподавац ће, на захтев 
закупца, изменити уговор о закупу тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца 
ступити нови власник објекта, односно дела објекта. 

Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се уговор о куповини објекта или куповини 
објекта у изградњи, односно други правни основ којим се стиче право својине на објекту или објекту 
у изградњи, који је оверен у складу са законом, односно правноснажно решење о наслеђивању, са 
потврдом пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или са потврдом пореске 
управе о ослобађању од пореске обавезе, и изјава новог власника објекта, односно дела објекта да 
прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу. 

Ако се промени власник катастарске парцеле коме је у поступку исправке граница суседних 
катастарских парцела дато у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, на захтев новог 
власника може се изменити уговор о закупу тако што ће на место дотадашњег закупца, ступити 
нови власник катастарске парцеле. 

Уз захтев за измену уговора о закупу из става 3. овог члана доставља се доказ о праву 
својине на катастарској парцели, основ стицања са потврдом пореске управе о измирењу пореза по 
основу стицања права својине или са потврдом пореске управе о ослобођењу од пореске обавезе и 
изјава власника да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу. 

По захтеву из става 1. и 3. овог члана, председник општине доноси одлуку којом се мења 
закупац, тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца, ступити нови власник. 

На основу одлуке из става 5. овог члана закуподавац закључује са новим власником уговор 
о закупу, односно уговор о измени уговора о закупу, у року од 30 дана од дана достављања одлуке 
новом власнику, који по потписивању представља основ за промену уписа закупца у јавној књизи о 
евиденцији непокретности и правима на њима. Права и обавезе за новог закупца настају даном 
уписа права закупа у јавној књизи о непокретностима и правима на њима. 
 

6. Претварање права закупа у право својине 
 

Члан 56. 
Право закупа на изграђеном грађевинском земљишту које је стечено уговором о закупу у 

трајању од најмање 50 година, закљученом у складу са ранијим законима о планирању и изградњи, 
претвара се у право својине под условима и на начин прописан Законом, по измирењу укупне 
закупнине, о чему унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за послове 
финансија издаје потврду. 

У случају из претходног става овог члана, правобранилац на захтев закупца, ради 
претварања права закупа у право својине, доставља органу надлежном за послове вођења 
евиденције непокретности и правима на њима и доказ да у законском року није покренут судски 
поступак од стране Општине Алибунар за раскид уговора о закупу, односно да је исти окончан у 
корист подносиоца захтева уколико је покренут. 
 

7. Раскид уговора о закупу 
       

Члан 57. 
Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока: 
1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп; 

2. ако закупац не плати закупнину у висини од три доспеле месечне рате; 

3. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње већ за друге 

намене, 

4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште намени у уговореном року, односно не 

изгради привремени објекат у уговореном року и 

5. у другим случајевима у складу са законом. 

 
Члан 58. 

На раскид уговора о закупу сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе на 
раскид уговора о отуђењу. 
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Члан 59. 
Лице са којим је раскинут уговор о закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање 

права закупа у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско 
земљиште у првобитно стање, као и да граду надокнади евентуално насталу штету. 

Закупац са којим је раскинут уговор о закупу, по достављању доказа да је испунио обавезе 
из става 1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, у номиналном 
износу, уколико је закупнина плаћена једнократно, умањеном за депозит (уколико је грађевинско 
земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања) и сразмерни део износа закупнине за период 
држања грађевинског земљишта у закупу, у складу са налазом и мишљењем сталног судског 
вештака грађевинске струке. 
 
 
V    МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ 
 

Члан 60. 
Међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини је пренос права 

јавне својине на грађевинском земљишту између носилаца права јавне својине. 
Под међусобним располагањем из става 1. овог члана, подразумева се и давање 

грађевинског земљишта у закуп и размена. 
Међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту 

врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, с тим да се грађевинско земљиште може 
отуђити или дати у закуп без накнаде, односно по цени, односно закупнини која је мања од тржишне 
у складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије и овом одлуком. 

У случају да се међусобно располагање између носилаца права јавне својине на 
грађевинском земљишту врши по тржишним условима, тржишну вредност грађевинског земљишта 
утврђује Републички орган надлежан за процену тржишне вредности. 
 
 
VI     УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ 
 

Члан 61. 
Неизграђено грађевинско земљиште се може уносити као оснивачки улог у јавно предузеће 

и друштво капитала. 
Уношење грађевинског земљишта из става 1. овог члана, врши се на начин и у поступку који 

су прописани Статутом, посебним законима којима је уређена област привредних друштава и јавних 
предузећа и оснивачким актом јавног предузећа, односно друштва капитала уколико се ради о 
улагању у капитал већ основаних правних лица. 

Начин и услове за улагање из става 1. овог члана ближе прописује Влада Републике Србије. 
 
 
VII       УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ 
 

Члан 62. 
Захтев за установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини 

општине Алибунар, као послужном добру, подносе заинтересовани, уз захтев прилажу идејни 
пројекат инфраструктурног објекта, а захтев се подноси унутрашњој организационој јединици 
Општинске управе надлежној за имовинско-правне послове. 

Након прикупљања потребне документације, одлука о установљавању права службености 
доставља се Општинском већу, а исту усваја Скупштина општине Алибунар. 

За установљавање права службености плаћа се накнада, ако одлуком није другачије 
одређено. 

По правоснажности одлуке са подносиоцем захтева закључује се уговор, који по овлашћењу 
Скупштине општине потписује председник општине, или лице кога председник опуномоћи. 

Уколико стицалац права службености не изврши плаћање накнаде из става 3. овог члана у 
року наведеном у уговору, уговор се ракида. 

Све трошкове који настану закључењем уговора сноси подносилац захтева.  
 
 
VIII      ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  
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Члан 63. 

Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину Општине Алибунар у складу са 
одредбама закона којим је уређена јавна својина, које се односе на прибављање других 
непокретности у јавну својину. 

Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину Општине Алибунар спроводи се у 
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, 
под условима утврђеним законом, уредбом и овом одлуком. 

Највиша купопродајна цена грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину 
Општине је тржишна вредност предметне непокретности. 

Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује Министарство финансија Републике 
Србије – Пореска управа. 

Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну својину Општине непосредном погодбом, 
али не изнад процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то 
представља једино могуће решење, под којим се подразумева: 

1. случај када грађевинско земљиште које се прибавља у јавну својину по својим 

карактеристикама једино одговара потребама Општине Алибунар, односно правних 

лица које је основао Општина Алибунар, с тим да решење којим се прибавља 

грађевинско земљиште садржи образложење разлога оправданости и целисходности 

прибављања и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем понуда; 

2. случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине. 

Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну својину Општине и бестеретним правним 
послом (поклон или једнострана изјава воље). 
 

Члан 64. 
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине за потребе 

уређења површина јавне намене може се, осим у поступку прописаном законом којим се уређује 
експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског земљишта, непосредном 
погодбом, по тржишним условима. 

Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта за потребе из става 1. овог члана врши 
Општина по тржишним условима, у складу са законом, подзаконским прописима и општим актима 
Општине који уређују прибављање ствари у јавну својину. 

Купопродајну цену из уговора о прибављању грађевинског земљишта у складу са овим 
чланом, исплаћује Општина Алибунар у складу са финансијским планом Општине Алибунар. 
 
 
IX      РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 65. 
У случају размене између власника грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној 

својини, не спроводи се поступак јавног надметања ни прикупљања писмених понуда. 
Предмет размене за грађевинско земљиште у јавној својини могу бити и објекти, станови и 

пословни простори, уколико је у интересу носиоца јавне својине. 
Размена непокретности спроводи се под условима прописаним одредбама члана 30. Закона 

о јавној својини, који се односе на прибављање и размену непокретности у јавној својини и одлуком  
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ставри у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

Поступак размене када је један од власника на грађевинском земљишту Република Србија, 
спроводи Републичка дирекција за имовину Републике Србије, и пре доношења  одлуке Владе о 
размени непокретности, Дирекција утврђује да је размена у интересу Републике Србије. 

У циљу утврђивања да је разнена  вепокретности у интересу Републике Србије, по захтеву 
Дирекције, утврђује се тржишна вредност непокретности које су предмет размене, ако постоји 
потреба  за утврђивањем вредности биљних засада, процену вредности утврђује вештак  
одговарајуће струке, са списка сталних судских вештака. 

Када је власник на грађевинском земљишту општина Алибунар, пре доношења одлуке о 
размени  непокретности, утврђује се тржишна вредност непокретности које су предмет размене, а 
ако постоји потреба за утврђивањем тржишне вредности биљних засада, процену вредности 
утврђује вештак одговарајуће струке, са списка сталних судских вештака. 
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Ближе услове за размену непокретности, када је власник на грађевинском земљишту 
уређује општина Алибунар. 
            
 
X     ДЕОБА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 66. 
Деоба грађевинског земљишта у сусвојини Општине Алибунар и других носилаца права 

својине врши се сходно одредбама закона којим се уређују основе својинско-правних односа и ове 
одлуке, непосредном погодбом, по тржишним условима. Деоба се врши у циљу развргнућа 
сувласничке заједнице. 

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да је на грађевинском земљишту 
уписана јавна својина Општине Алибунар и право коришћења лица за које ће право и услови за 
претварање права коришћења у право својине бити уређено посебним законом, у ком случају се 
врши развргнуће сувласничке, односно сукорисничке заједнице. 

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да је на грађевинском земљишту 
уписана јавна својина Општине Алибунар и право дугорочног закупа које је стечено на основу 
ранијих закона о планирању и изградњи. 

Предмет деобе може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 
Тржишну вредност грађевинског земљишта које је предмет деобе утврђује организациона 

јединица општинске управе надлежна за послове утврђивања пореза на имовину, а у оправданим 
случајевима тржишну вредност може утврдити и републички орган надлежан за процену тржишне 
вредности, нарочито у случају када је предмет деобе грађевинско земљиште у својини других 
носилаца права јавне својине. 
 

Члан 67. 
Ради развргнућа сувласничке или сукорисничке заједнице, односно деобе грађевинског 

земљишта на коме је уписано право дугорочног закупа, прибавља се информацију о могућностима 
и ограничењима градње на грађевинском земљишту које је предмет деобе, а по потреби и извештај 
о могућностима парцелације, односно препарцелације. 

Уколико је ради доношења решења о деоби грађевинског земљишта потребна израда 
пројекта парцелације, односно препарцелације, подносилац захтева обезбеђује израду пројекта, у 
складу са извештајем из става 1 овог члана и сноси трошкове израде. 

У случају да је грађевинско земљиште које је предмет деобе, или део тог земљишта, више 
катастарских парцела, од којих су неке постојеће или планиране јавне површине, критеријум који је 
опредељујући приликом процене оправданости и целисходности деобе је стицање права 
искључиве својине општине Алибунар на грађевинском земљишту јавне намене. 

У случају да је предмет деобе грађевинско земљиште на више катастарских парцела, од 
којих су неке изграђене, а неке неизграђене, критеријум који је опредељујући приликом процене 
оправданости и целисходности деобе је стицање права искључиве својине општине Алибунар на 
неизграђеном грађевинском земљишту. 
 

Члан 68. 
Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити другом сувласнику, непосредном 

погодбом, по тржишним условима, у складу са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење 
грађевинског земљишта у случају: 

1. да постоји сувласништво на катастарској парцели за коју нема урбанистичких услова за 

формирање две или више грађевинских парцела; 

2. да идеални део грађевинског земљишта у јавној својини прерачунат у реални део не 

испуњава услов за формирање посебне грађевинске парцеле; 

3. да се грађевинска парцела састоји од више катастарских парцела од којих су неке у 

јавној, а неке у приватној својини, с тим да грађевинско земљиште у јавној својини не 

испуњава услов за посебну грађевинску парцелу, а нису испуњени други услови за 

отуђење непосредном погодбом у поступку исправке границе суседних катастарских 

парцела. 

У случајевима из става 1. тач. 1. и 2. овог члана, идеални део грађевинског земљишта у 
јавној својини, може се отуђити и јавним оглашавањем ради изградње, под условом да је 
катастарска парцела неизграђено грађевинско земљиште које испуњава услове грађевинске 
парцеле и које је намењено за изградњу, и под условом да такав захтев поднесе други сувласник, у 
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ком случају се примењују одредбе ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта 
јавним оглашавањем. 

У случају из става 1, тачка 3. овог члана, катастарске парцеле у јавној својини које чине део 
грађевинске парцеле могу се отуђити јавним оглашавањем ради изградње у складу са одредбама 
ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта јавним оглашавањем, под условом 
да такав захтев поднесу власници преосталих катастарских парцела које чине грађевинску 
парцелу. 

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, други сувласник, односно власници катастарских парцела 
које чине део грађевинске парцеле, дају сагласност Општини да спроведе поступак отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини, путем јавног оглашавања, донесе одлуку о отуђењу и 
закључи уговор о отуђењу. 
 

Члан 69. 
Одредбе ове одлуке којима је уређена деоба грађевинског земљишта, сходно се примењују 

и на деобу неизграђеног грађевинског земљишта у заједничкој својини Општине Алибунар и других 
носилаца права својине, односно корисника из члана 63. став 2. ове одлуке, под условом да се на 
основу уверења органа надлежног за упис права на непокретностима, или других доказа, може 
утврдити реални удео сувласника, односно сукорисника, с тим да уколико реални удео не може да 
се утврди, претпоставка је да су сувласнички, односно сукориснички удели једнаки. 
 
 
XI СТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ВАН СНАГЕ 
 

Члан 70. 
Уколико се утврди да је у поступку располагања грађевинским земљиштем, услед 

непотпуног или погрешно утврђеног чињеничног стања, односно услед погрешне примене 
материјалног права, грађевинским земљиштем располагано супротно закону, односно одлуци, 
председник општине ће донети одлуку којом ће изменити, односно ставити ван снаге донету одлуку 
о располагању, у ком случају се примењују одредбе ове одлуке које се односе на раскид уговора, с 
тим да последица одлуке о измени може бити и закључење анекса уговора. 

Председник општине ће донети одлуку као у ставу 1. овог члана, и у другим случајевима 
када је то потребно ради усаглашавања са новим чињеничним стањем. 
 

Члан 71. 
Председник општине може донети одлуку којим се у целини или делимично ставља ван 

снаге донета одлука, односно други акт о додели земљишта на коришћење ради изградње, у 
складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 
2003. године, у случају да такав захтев поднесе Општинска управа, лице коме је земљиште 
додељено, односно његов правни следбеник, као и у случају да то лице није уписано као корисник 
у јавној евиденцији о непокретностима и правима на њима.  

Захтев за доношење решења из става 1. овог члана подноси Општинса управа, односно 
лице коме је земљиште додељено, односно његов правни следбеник. 

У случају из става 1. овог члана, лице може остварити право на раскид уговора и повраћај 
уплаћених средстава у складу са општим актом Општине Алибунар важећим у време потписивања 
уговора о раскиду. 
 
 
XII САГЛАСНОСТИ 
 

Члан 72. 
Председник општине доноси решење којим даје сагласност за изградњу: другом 

сувласнику, сукориснику, односно заједничару на грађевинском земљишту у сусвојини, односно 
заједничкој својини општине и другог лица, када је таква сагласност услов прибављања решења о 
одобрењу за извођење радова, издавање грађевинске дозволе и у случају озакоњења објеката. 

Председник општине доноси решење којим даје сагласност и у другим случајевима у вези 
грађевинског земљишта, када је таква сагласност услов за остваривање права подносиоца 
захтева. 

У случају из става 1. овог члана, подносилац уз захтев прилаже налог за достављање 
сагласности издат од стране органа надлежног за послове издавања решења о одобрењу за 
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извођење радова, односно грађевинске дозволе, као и доказ да је дата сагласност и других 
сувласника, односно заједничара на катастарској парцели. 
 

Члан 73. 
Процену испуњености услова, односно целисходност и оправданости давања сагласности 

из члана 62. ове Одлуке, даје Комисија. 
 

Члан 74 
Јавна предузећа и друга правна лица, чији је оснивачи Општина Алибунар  (у даљем 

тексту: предузеће), немају обавезу прибављања сагласности општине ради изградње, извођења 
радова или постављања објеката на грађевинском земљишту у јавној својини општине, под 
условом да је изградња планирана програмом пословања предузећа, односно да том изградњом 
предузеће остварује регистровану комуналну или другу делатност, у ком случају надлежни орган 
издаје одговарајућу дозволу на Општину Алибунар за потребе предузећа. 

Мишљење о испуњености услова из става 1. овог члана, даје организациона јединица 
Општинске  управе надлежна за област којој припада делатност предузећа. 

Одредба става 1. овог члана не односи се на изградњу којом се непокретности прибављају 
у јавну својину општине. 
 
 
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 75 
Захтеви за располагање грађевинским земљиштем у јавној својини општине, односно 

прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине, као и други захтеви који су поднети 
до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по општем акту који је важио у време 
подношења захтева, осим захтева за давање грађевинског земљишта у закуп непосредном 
погодбом и захтева за промену уговора о закупу из ове одлуке, који ће се решавати у складу са 
овом одлуком уколико су ти захтеви поднети после ступања на снагу Закона о изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 132/2014). 

Изузетно од става 1. овог члана, захтеви из става 1. овог члана ће се решавати у складу са 
овом одлуком уколико се подносилац захтева тако изјасни. 
 

Члан 76. 
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту, број 463-

32/16-03-02 од 22.09.2016. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2016). 
 

Члан 77. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Алибунар". 
 
 
Број: 463-9/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
                                                                                         

Председник Скупштине 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

130. 
 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', број 88/2011), као и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, на 21. седници Скупштине 
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општине Алибунар, која је одржана дана 02. априла 2018. године, због закључења уговора о 
статусној промени припајање,  донета је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о промени Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног 
комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016) 
због закључења Уговора о статусној промени припајања између Јавног комуналног предузећа 
''Универзал'' Алибунар, с једне стране, и Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг 
општине Алибунар'' Алибунар, с друге стране. 
 

Члан 2. 
У Одлуци о промени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016), члан 16. мења се и 
гласи: 

''Основни капитал Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине новчана средства у 
укупном износу од 37.000,00 динара и неновчани капитал у износу од 26.579,70 динара. 

На основу статусне промене припајања повећава се уписани и уплаћени новчани основни 
капитал стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања бити једнак збиру 
вредности основног капитала друштва стицаоца и друштва преносиоца и износиће укупно уписано 
2.597.887,70 РСД а уплаћено 2.569.208,00`РСД на дан уплате. 

Једини члан-оснивач друштва преносиоца општина Алибунар је истовремено једини члан – 
оснивач друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва права 
која је имао у друштву преносиоца. 

Удео јединог члана-оснивача-општина Алибунар у друштву  стицаоцу, након спровођења 
статусне промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу 

Износ основног капитала из става 2. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције 
за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин 

прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава''. 
 

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

Алибунар''. 
 
 
Број: 023-8/2018-04 
Алибунар, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

131. 
 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', број 88/2011), као и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, на 21. седници Скупштине 
општине Алибунар, која је одржана дана 02. априла 2018. године, због закључења уговора о 
статусној промени припајање,  донета је 
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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
 

Пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
''Универзал'' Алибунар обухвата следећа акта: Одлуку о промени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
22/2016) и Одлуку о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
''Универзал'' Алибунар, број: 023-8/2018-04 од 02. априла 2018. године. 

 
Пречишћен текст гласи: 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Усклађивање оснивачког акта 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о промени оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
1/2004 и 8/2013) којим је организовано као Јавно комунално предузеће „Универзал“ Алибунар, 
уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем број БД 5460/2005 од 08. 07. 2005 
године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. 
  

Циљ оснивања јавног предузећа 
 

Члан 2. 
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је основано ради обезбеђивања трајног обављања 

делатности снабдевање водом за пиће крајњих корисника и пружање услуга пречишћавања и 
одвођења атмосферских и отпадних вода, као и ради: 

- обезбеђивања услова за трајно сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, 

третман и безбедно одлагање укључујући прављање, одржавање, санирање и 

затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово 

складиштење и третман,  

- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, 

поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног 

отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама 

јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и 

тоалета; 

- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација 

зелених рекреативних површина и приобаља; 

- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на 

затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета 

пољопривредно-прехрамбених и других производа; 

- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних 

саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, 

као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се 

спречава одвожење возила по налогу надлежног органа; 

- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља 

(мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање 

пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места 

смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума; 

- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја; 

- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених 

животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за 

неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и 

смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева 

животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или 
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уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења 

популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене (зоохигијена); 

- обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине 

јавне намене; 

- организовања пољочуварске делатности као делатности од општег интереса, као и 

редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга.  

 

Предмет одлуке 
 

Члан 3. 
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 

оснивача и Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' у обављању делатности од општег интереса 
из члана 2. ове Одлуке, а нарочито: 

- назив, седиште и матични број оснивача; 

- пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

- претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу ''Универзал''  

и Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' према оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и 

сношењу ризика; 

- условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

- заступање Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

- органи Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

- податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима; 

- имовина која се не може отуђити; 

- располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал''  у складу са законом; 

- заштита животне средине; 

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно 

комунално предузеће ''Универзал''. 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
 

Члан 4. 
Оснивач Јавног предузећа ''Универзал“ је: 
Општина Алибунар, Трг слободе број 4, матични број 08060975. 
Права оснивача остварује Скупштина општине Алибунар. 

 
Правни статус јавног предузећа 

 
Члан 5. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' има статус правног лица, са правима, обававезама 
и одговорностима утврђеним законом. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' у правном промету са трећим лицима има сва 
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
 

Члан 6. 
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' за своје обавезе одговара целокупном својом 

имовином. 
Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', осим у 

случајевима прописаним законом. 
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Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке 
обавља у континуитету. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 

 

Члан 7. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

 

Члан 8. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' послује под следећим пословним именом: Јавно 

комунално предузеће „Универзал“. 

Скраћено пословно име је ЈКП „Универзал“.  

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'', уз сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

 

Члан 9. 

Седиште Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је у Албунару, Улица Немањина број 14. 

О промени седишта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 10. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним 

текстом на српском језику и ћириличним писмом, на румунском језику и лиатиничним писмом и на 

словачком језику и латиничним писмом. 

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал''. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал'' и место за датум и број. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал'', а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног  

предузећа ''Универзал''. 

 

Упис јавног предузећа у регистар 

 

Члан 11. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' се за обављање своје делатности од општег 

интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 12. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' послује као јединствена радна целина. 

Актом директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', уређује се унутрашња 

организација и систематизација послова. 
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 13. 

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је: 

-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће „Универзал“ ће се бавити 

и другим делатностима, као што су: 

  

- 37.00 Уклањање отпадних вода 

- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала 

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

- 42.21 Изградња цевовода 

- 42.91 Изградња хидротехничких објеката 

- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 

- 70.10 Управљање економским субјектом 

- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 

- 71.20 Техничко испитивање и анализе 

- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима 

- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 

- 49.41 Друмски превоз терета 

- 52.10 Складиштење 

- 38.11 Сакупљањем отпада који није опасан 

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 

- 38.31 Демонтажа олупина 

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

- 81.29 Услуге осталог чишћења 

- 96.03 Погребне и сродне делатности 

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња 

- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности 

- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови 

- 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција 

- 43.12 Припрема градилишта 

- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 

- 46.74 Трговина на велико металном робом, и инсталационим материјалима, опремом, 

прибором за грејање 

- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим 

продавницама  

- 49.50 Цевоводни транспорт 

- 47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим 

продавницама 

- 81.10 Услуге одржавања објеката 

- 42.90 Изградња осталих грађевина 

- 43.11 Рушење објеката 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.04.2018. 

 

 

Број 9 – Страна 43 

- 43.21 Постављање електричних инсталација 

- 43.31 Малтерисање 

- 43.32 Уградња столарије 

- 43.33 Постављање подних и зидних облога 

- 43.34 Бојење и застакљивање 

- 43.91 Кровни радови 

- 02.20 Сеча дрвећа 

- 23.61 Производња производа од бетона намњењних за грађевинарство 

- 25.12 Производња металних врата и прозора 

- 95.24 Одржавање и поправка намештаја 

- 33.11 Поправка металних производа 

- 42.11 Изградња путева и аутопутева 

 

Јавно комунално предузеђе може се бавити пословима зоохигијене. 

Запослени у јавном комуналном предузећу могу обављати послове пољочувара. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може без уписа у регистар да врши и друге 

делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове 

предвиђене законом. 

Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности из става 

2. овог члана уредити уговором у складу са законом. 

О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', као и о обављању других 

делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача, у складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може да отпочне обављање делатности кад 

надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

1) техничке опремљености; 

2) кадровске оспособљености; 

3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите и унапређења животне средине и 

5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа 

 

Члан 15. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може, уз претходну сагласност оснивача, основати 

друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, као и 

друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са 

Законом о привредним друштвима. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може улагати капитал у већ основана друштва 

капитала, уз претходну сагласност оснивача.   

На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина 

општине. 

 

 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 
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Члан 16. 

Основни капитал Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине новчана средства у 
укупном износу од 37.000,00 динара и неновчани капитал у износу од 26.579,70 динара. 

На основу статусне промене припајања повећава се уписани и уплаћени новчани основни 
капитал стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања бити једнак збиру 
вредности основног капитала друштва стицаоца и друштва преносиоца и износиће укупно уписано 
2.597.887,70 РСД а уплаћено 2.569.208,00`РСД на дан уплате. 

Једини члан-оснивач друштва преносиоца општина Алибунар је истовремено једини члан – 
оснивач друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва права 
која је имао у друштву преносиоца. 

Удео јединог члана-оснивача-општина Алибунар у друштву  стицаоцу, након спровођења 
статусне промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу 

Износ основног капитала из става 2. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције 
за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин 

прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава''. 
 

Имовина јавног предузећа 

Члан 17. 

Имовину Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' чине право својине на покретним и 

непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су 

пренета у својину Јавног комуналног предузеће ''Универзал'' у складу са законом, укључујући и 

право коришћења на стварима у јавној својини. 

Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно комунално предузеће ''Универзал'' 

преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' 

не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача. 

Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким 

актом и Статутом. 

 

Члан 18. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'', у складу са законом и актима Скупштине општине. 

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном 

комуналном предузећу ''Универзал'', као и права по основу тих удела. 

Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' подељен на уделе уписује се у 

регистар. 

 

 Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 19. 

О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' 

одлучује Скупштина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом. 

  

Средства јавног предузећа 

 

Члан 20. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља 

средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

– из осталих извора, у складу са законом. 
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Расподела добити 

 

Члан 21. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да део остварене добити уплати у буџет 

општине/града, по завршном рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и 

Одлуком о буџету општине за наредну годину. 

 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 22. 

Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по уз сагласност оснивача, 

у складу са законом. 

Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом 

којим је уређена комунална делатност, и то:  

1) начелом „потрошач плаћа“; 

2) начелом „загађивач плаћа“; 

3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 

4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 

5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем 

ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 23. 

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 

опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на 

које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

3) добит вршиоца комуналне делатности. 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене 

 

Усвајање захтева за измену цена  

 

Члан 24. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је обавезно да захтев за измену цена производа и 

услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' може да током пословне године да 

поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, 

заједно са изменама годишњег програма пословања.   

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се 

Скупштини општине.  

 

Унапређење рада и развоја предузећа  

 

Члан 25. 
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Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' заснива се на 

дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 

развој Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', одређују се непосредни задаци и утврђују 

средства и мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Универзал''  морају се заснивати на 

законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално 

предузеће ''Универзал'', Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике 

Србије, као и другим актима (стратегијама, основама и друго) донетих од стране надлежних 

републичких органа. 

 

Планови и програми 

 

Члан 26. 

Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' су: 

- годишњи програма пословања, 

- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,  

- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа, 

- финансијски планови и 

- други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или 

других средстава). 

Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 

4. овог члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за 

наредну годину. 

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. 

 

Члан 27. 

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' садржи, нарочито: 

1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 

2) планиране набавке; 

3) план инвестиција; 

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

6) план зарада и запошљавања; 

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 

репрезентацију. 

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити 

искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима 

јавно предузеће послује. 

 

Члан 28. 

Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' до почетка календарске 

године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма 

зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, 

односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину. 

 

Члан 29. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да Скупштини општине и Општинском већу 

доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања. 

Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
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VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

 

Члан 30. 

По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', општина, 

као оснивач има следећа права: 

- право управљања Јавним комуналним предузећем ''Универзал'' на начин утврђен 

Статутом Јавног предузећа; 

- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

- Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 31. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће 

''Универзал'' основано, Скупштина општине даје сагласност на: 

- Статут Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који 

нису из оквира делатности од општег интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 

својину Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', веће вредности, која је у непосредној 

функији обављања делатности од општег интереса 

- улагања капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и овим уговором. 

 

Члан 32. 

Општинско веће даје сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 33. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је 

основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

 Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 34. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да предузима мере и активности за 

редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.04.2018. 

 

 

Број 9 – Страна 48 

обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови 

обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 35. 

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Скупштина 

општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

- разрешење Надзорног одбора и директора, 

- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим 

лицима,   

- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 

општег интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 36. 

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Општинско 

веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

– промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 

VII    ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 

 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан 37. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' послује по тржишним условима, ради стицања 

добити, у складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина 

 

Члан 38. 

У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Универзал'' своје 

производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других 

општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и 

квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар. 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће 

''Универзал''  обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 39. 

Органи Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' су: 

1) надзорни одбор 

2) директор 

 

1) Надзорни одбор 
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Састав Надзорног одбора 

 

Члан 40. 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' има три члана, од којих је један 

председник.  

Председника и чланове надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', од којих 

је један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком. 

Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је 

утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 41. 

За председника и члана надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' именује 

се лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у 

области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који 

утврђује Влада. 

 

Члан 42. 

Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 39. Одлуке. 

  

Члан 43. 

Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених 

у надзорном одбору. 

 

Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

 

Члан 44. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем. 
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Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 

1) Јавно комунално предузеће ''Универзал'' не достави годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања у роковима прописаним законом; 

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у 

случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету 

јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' несавесним 

понашањем или на други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана 

надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 45. 

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

њихово спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен 

са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог 

члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Јавног предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка; 

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, 

статутом и одлуком оснивача; 

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни 

односи; 

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која 

су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

15) доноси одлуку о висини цена услуга; 

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа; 

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа; 

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа; 

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу 

или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 

22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом. 
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Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси 

уз сагласност Скупштине општине. 

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Скупштине општине. 

Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Скупштине општине. 

 

Члан 46. 

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 

Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на 

директора или другог запосленог у Јавном предузећу. 

 

Члан 47. 

Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''имају 

право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 

Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима. 

 

2) Директор  

 

Члан 48. 

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

Директор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' заснива радни однос на одређено време.  

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

Директор не може имати заменика. 

 

Надлежности директора 

 

Члан 49. 

Директор: 

1) представља и заступа Јавно предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', за реализацију 

одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал'' и одговоран је за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал'' и одговоран је за његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине/града 

(субвенције, гаранције или коришћење других средства); 

9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

10) бира извршне директоре; 

11) бира представнике Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' у скупштини друштва 

капитала чији је једини власник Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', по претходно 

прибављеној сагласности Скупштине општине; 

12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 

13) доноси акт о систематизацији; 

14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним 

директорима; 
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15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора; 

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 

законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 

17) доноси план набавки за текућу годину; 

18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о 

јавним набавкама,  

19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал''. 

  

Услови за избор директора 

 

Члан 50. 

За директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом 

Јавног комуналног предузећа ''Универзал''могу бити одређени и други услови које лице мора да 

испуни да би било именовано за директора предузећа. 

 

Извршни директор 

 

Члан 51. 

Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од 

значаја за успешно функционисање Јавног комуналног предузећа ''Универзал''.  

Извршни директор за свој рад одговара директору. 

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 

складу са овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

Извршни директор не може имати заменика. 

Извршни директор мора бити у радном односу у Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

 

Члан 52. 
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За извршног директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''бира се лице које испуњава 

услове:   

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати 

три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу. 

Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних 

директора утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

 

Зарада директора и извршног директора 

 

Члан 53. 

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у 

складу са подзаконским актом. 

Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', уз сагласност Скупштине општине. 

Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора. 

 

Поступак именовања директора 

 

Члан 54. 

Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са 

законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 

Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник. 

Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине. 

Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини 

аутономне покрајине, одборници у скупштини општине, као ни изабрана, именована и постављена 

лица у органима општине. 

 

Члан 55. 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', преко Општинске управе.  

Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'', пословима, условима за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
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''Универзал'', месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 

изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу 

задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и 

податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''' 

објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Алибунар, у 

најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као 

и на интернет страници општине Алибунар. 

Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" 

не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора јавног предузећа. 

Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана 

од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Члан 56. 

Решење о именовању директора је коначано. 

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', са 

образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Алибунар и на 

интернет страници општине Алибунар. 

 

Члан 57. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам 

дана. 

 

Мандат директора 

 

Члан 58. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је 

именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

 

Оставка директора 

 

Члан 59. 

Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине. 

 

Разрешење 

 

Члан 60. 

Предлог за разрешење директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', подноси 

Општинско веће. 

Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал'', преко надлежне Општинске управе. 

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих 

се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о 

разлозима због којих се предлаже разрешење. 
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Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди 

потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине/града доношење одговарајућег 

решења. 

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 

 

Члан 61. 

Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' под условима предвиђеним законом. 

  

Суспензија директора 

 

Члан 62. 

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина 

општине доноси решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

  

Вршилац дужности директора 

 

Члан 63. 

Скупштина општине/града може именовати вршиоца дужности директора до именовања 

директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног 

предузећа из члана 50. ове Одлуке. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа. 

 

 

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 

Поремећаји у пословању 

 

Члан 64. 

У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', Скупштина 

општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано 

функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

- промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа ''Универзал''; 

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал''; 

- ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' да 

иступају у правном промету са трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

- друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса. 

За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, 

Скупштина општине може у Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' утврдити организацију за 

извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину 

Алибунар. 

 

Остваривање права на штрајк 

 

Члан 65. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.04.2018. 

 

 

Број 9 – Страна 56 

У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом. 

У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса 

рада услед више силе, Скупштина општине/града, ако оцени да могу наступити штетне последице за 

живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне 

неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 

 

Унутрашња организација 

 

Члан 66. 

Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' ближе 

се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 

рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 

Радни односи 

 

Члан 67. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором Јавног комуналног предузећа ''Универзал''у складу са законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа ''Универзал''мора бити сагласан са законом, 

општим и посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 68. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 

складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, 

општим актима Јавног комуналног предузећа ''Универзал'''' или уговором о раду. 

  

Заштита животне средине 

 

Члан 69. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и 

отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

Статутом Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' детаљније се утврђују активности 

предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 

област заштите животне средине. 

 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 70. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' дужно је да на својој интернет страници објави: 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 

2) организациону структуру; 

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, 

односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

6) друге информације од значаја за јавност. 

 

Доступност информација 
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Члан 71. 

Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Универзал'' врши у 

складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

 

Пословна тајна 

 

Члан 72. 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 

 

 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

 

Члан 73. 

Општи акти Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' су Статут и други општи акти утврђена 

законом. 

Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал''. 

Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити 

у складу са општим актима Јавног комуналног предузећа ''Универзал''. 

 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 74. 

Јавно комунално предузеће ''Универзал'' дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са 

законом и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 75. 

Чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'', који не испуњавају 

услове из члана 41. ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати, најкасније до 4. септембра 2016. 

године. 

Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' 

разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе 

дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана ступања 

на снагу овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. године. 

Власто Марић, директор Јавног комуналног предузећа ''Универзал''који је изабран на јавном 

конкурсу у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 

116/13 и 44/14), наставља са радом до истека мандата. 

 

Члан 76. 

Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16). 

Јавно предузеће ускладиће Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року од 90 дана од 

дана доношења ове одлуке. 
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Члан 77. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 023-9/2018-04 

Алибунар, 02. априла 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 
 

132. 
 

На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 

36/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине 

Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. 

године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

I 

Овим Решење образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија). 

Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и 

непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између 

инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општинске управе 

општине Алибунар. 

 

II 

Утврђује се да инспекцијски надозр над пословима из изворне надлежности врши Одељење 

за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове. 

 

III 

Послови и задаци Комисије су: 

1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које 

достављају инспекције; 

2) да прати дистигнути ниво коориднације инспекција, иницира мере, утрђује смернице и 

даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности 

инспекцијског надзора, прати њихову реализацију, а нарочито: 

а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција; 

б) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора; 

в) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о 

раду инспекција; 

г) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора; 

3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се 

уређују питања инспекцијског надзора; 
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4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад 

инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима статове у циљу 

уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим 

надзираним субјектима, и објављује те ставове; 

5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним 

усавршавањем инспектора, подноси иницијативе надлежним органима које се односе на 

финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног 

усавршавања инспектора; 

6) да даје стручно миђљење о предлозима контролних листа, као и њихових имена и 

допуна; 

7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују прописи, 

акти и документи који се односе на инспекцијски надзор; 

8) да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг 

инспекција у надлежности Општинске управе општине Албиунар, најкасније у року од 

седам радних дана; 

9) да у складу са потребом подноси извештаје Општинском већу општине Алибунар, 

Скупштине општине Алибунар и даје предлоге за предузимање мера из њихове 

надлежности; 

10) да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују 

информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о 

њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и 

њиховим руководиоцима; 

11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад 

инспекције који је незадовољан одлуком о притужби; 

12) да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем. 

 

IV 

Комисију чине председник и заменик председника и 3 члана, као и њихови заменици. 

Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад, сазива и води седнице 

Комисије. 

Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик 

председника Комисије 

 

V 

У Комисији се именују: 

1. Предраг Белић, председник Комисије 

2. Војислав Диклић, заменик председника Комисије, 

3. Саша Цветковић члан, 

4. Власто Марић, заменик члана, 

5. Зоран Паровић, члан, 

6. Цветана Радуловић Кожокари, заменик члана, 

7. Горан Марган, члан, 

8. Божидар Пајевић, заменик члана. 

 

VI 

Комисија доноси Пословник о свом раду. 

 

VII 

Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из члана ИИИ овог Решења. 

 

VIII 

У оквиру Комисије се могу образовати радне групе и стручни тимови за одређену област 

односно одређена питања инспекцијског надзора. 

 

IX 
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Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој 

потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа. 

Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља Одељење за инспекцијске 

послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове. 

 

Х 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 020-21/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

133. 
 

На основу члана 69. 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), на предлог Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа 
„Алибунар“ Алибунар и Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг 
општине Алибунар'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. 
априла 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ УГОВОРА  

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊЕ 
 
 

1. Даје се сагласност на нацрт Уговора о статусној промени припајање Јавног предузећа за 

путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном 

предузећу ''Универзал'' Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Број: 023-7/2018-04 
У Алибунару, 02. април 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

134. 
 

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 предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, на 21. седници 
одржаној дана 02. априла 2018. године, доноси 
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Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

 ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

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

предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар за 2018. 

годину, број 194/2018 од 29. марта 2018. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног 

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

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

 
 
Број: 023-10/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

135. 
 

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 предузећа за 
путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 21. 
седници од 02. априла 2018. године доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

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

 
 

1. Даје се сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за путеве и 

изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, који је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'', број 195/2018 

од 29. марта 2018. године. 

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

 
 

Број: 400-40/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 
 

136. 
 

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. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.04.2018. 

 

 

Број 9 – Страна 62 

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 21. седници од 02. априла 2018. године доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ'' АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар за 

2018. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар. 

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар 

за 2017. годину, који је поднео директор Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар. 

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

Алибунар“. 

 
 

Број: 022-6/2018-04 
Алибунар, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

137. 
 
 На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 
12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' 
Алибунар и Решења број 022-175/2018 од 01. марта 2018. године, које је издао Покрајински 
секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова из Новог Сада као орган 
надлежан за давање мишљења на избор директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, 
Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 02. априла 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

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

1. Именује се Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара, на функцију 

директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, на период од четири године. 

2. Мандат именованог почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 02. 

априла 2018. године. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 28. фебруара 2018. 

године, из разлога остваривања континуитета у вршењу функције директора. 

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

 
 
Број: 022-7/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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138. 
 

На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе културних делатности ''Центар за културу 
општине Алибунар'' (''Службени лист општине Алибунар'', број 30/2012) и члана 40. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на 
предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине 
Алибунар, на 21. седници одржаној 02. априла 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕKТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 
 

1. Именује се Оливера Цицовић за вршиоца дужности директора Установе културних 

делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар. 

2. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности ''Центар за културу 

општине Алибунар'' трајаће до избора директора Установе културних делатности ''Центар 

за културу општине Алибунар'', а најдуже шест месеци. 

3. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности ''Центар за културу 

општине Алибунар'' почиње да тече даном именовања, односно од 02. априла 2018. 

године. 

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

 
 

Број: 022-8/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

139. 
 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 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'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Наставничког већа 
Основне школе ''3.октобар'' Локве, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној 
дана 02. априла 2018. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ 
 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Марица Шаманц на функцију члана Школског одбора Основне школе 

''3.октобар'' Локве из реда представника запослених. 

2. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 

Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 02. априла 2018. године. 

3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
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Број: 022-10/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

140. 
 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', 
број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. 
године доноси  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Златко Коларик функције члана Комисије за израду Годишњег Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар. 

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

Алибунар''. 

 
 
Број: 020-22/2018-04 

У Алибунару, дана 02. априла 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

141. 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', 
број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. 
године доноси  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  
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1. ИМЕНУЈЕ СЕ Милица Гајић на функцију члана Комисије за израду Годишњег Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.  

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

Алибунар''. 

 
 
Број: 020-23/2018-04 

У Алибунару, дана 02. априла 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

142. 

 

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 21. седници 

одржаној дана 02. априла 2018. године доноси  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Милосављевић функције члана Уређивачког колегијума 

Службеног листа општине Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Иво Торбица на функцију уредника Уређивачког колегијума Службеног 

листа општине Алибунар. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог решења, 

односно од 02. априла 2018. године. 

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

 
 
Број: 020-26/2018-04 
Алибунар, 02. април 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

143. 
 
        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 ранијег назива Јавно предузеће 
''Директција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар ради усклађивања са Законом о 
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јавним предузећима (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016), Скупштина општине 
Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

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

 
1. РАЗРЕШАВА СЕ Виолета Белић функције члана Надзорног одбора Јавног предузећа за 

путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јон Георге на функцију члана Надзорног одбора Јавног предузећа за 

путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог решења, 

односно од 02. априла 2018. године. 

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

 
 
Број: 023-11/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

144. 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама 
(''Службени гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о 
образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 
4/2011) 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 21. седници од 02. априла 
2018. године доноси 
 

Р   Е   Ш  Е   Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

1. Разрешава се Владимир Петровић функције члана Општинског штаба за ванредне 

ситације општине Алибунар. 

2. Именује се Божидар Пајевић на функцију члана Општинског штаба за ванредне ситације 

општине Алибунар. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог решења, 

односно од 02. априла 2018. године. 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Број: 020-27/2018-04 
Алибунар, 02. априла 2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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145. 
 

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 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 

АЛИБУНАР ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
У Одлуци о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања Јавног предузећа 

за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу 

''Универзал'' Алибунар, број 023-16/2017-04 од 11. децембра 2017. године („Службени лист општине 

Алибунар“, број 2/2018) – у даљем тексту: Решење, накнадном провером утврђено је да је приликом 

уноса текста дошло до техничке грешке у матичном броју Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, због чега се на овом месту ова грешка исправља и 

објављује целокупни текст Одлуке: 

 

''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), Скупштина општине 

Алибунар на 18. седници од 11. децембра 2017. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ  

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР  

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 

 

I 

Даје се сагласност: 

1. на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар о 

статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 

Алибунар'' Алибунар, ПИБ: 101086618, МБ: 08407487, под бројем: 3434/17 од 07. децембра 

2017. године, којом Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' 

Алибунар престаје да постоји припајањем другом привредном друштву – Јавном 

комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, 

МБ: 08137838. 

2. на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 

Алибунар'' Алибунар, ПИБ: 101086618, МБ: 08407487, под бројем: 590/2017 од 07. децембра 

2017. године, којом Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' 

Алибунар престаје да постоји припајањем другом привредном друштву – Јавном 

комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, 

МБ: 08137838. 

 

II 

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

 

 

Број: 023-16/2017-04 

Алибунар, 11. децембра 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р.'' 

 

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

доношења ове Исправке. 
 

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

 
 

Број: 023-16/2017-04 
У Алибунару, 02. април 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 
 
 

 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

 

 

146. 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 
број 15/2016), члана 491. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/2011, 
99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 57. Статута ЈКП ''Универзал'' Алибунар, Надзорни одбор, 
на седници од 31.03.2018. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊЕ 

ИЗМЕЂУ ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР И ЈП ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 
 

Усваја се Нацрт Уговора о статусној промени припајање закључен између: 
1) Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, ул. Немањина 14, МБ: 08137838, ПИБ: 

101086600 
и 

2) Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Трг 
слободе 19/1, МБ: 08407487; ПИБ: 101086618. 

 
Нацрт уговора упутити Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 

 
Број: 908/2018 
Алибунар, 31.03.2018. године 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
Дипл.инг. Обрад Шијаковић, с.р. 

 
 
Јавно предузеће за путеве и изградњу 
''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 
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Број: 182/2018 
Дана: 26.03.2018. године 
 
 

Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' 
Алибунар, разматрајући коначан текст нацрта Уговора о статусној промени припајања Јавног 
преудзећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном 
предузећу ''Универзал'' Алибунар, на седници од 26.03.2018. ггодине, донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

ПРИХВАТА СЕ коначан текст нацрта Уговора о статусној промени припајања Јавног 
преудзећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном 
предузећу ''Универзал'' Алибунар. 

Коначан текст нацрта Уговора о припајању доставити Скупштини општине Алибунар на 
сагласност. 
 

Председник 
Брошћанц Октавијан, с.р. 

 
 
 
 

Јавно предузеће за путеве и изградњу 
''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 
АЛИБУНАР, Трг слободе 19/1 Алибунар 

 Јавно комунално предузеће 
''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар 

Ул. Немањина 14, Алибунар 
 

На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 18. и 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
119/2012 и 116/2013), између Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 
Алибунар'' Алибунар, МБ: 08407487; ПИБ: 101086618, кога заступа в.д. дирекотр Пајевић Божидар, 
са једне стране, и Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар, МБ: 08137838, ПИБ: 
101086600, кога заступа директор Власто Марић, са друге стране, дана _______ 2018. године, 
закључили су следећи 
 

У Г О В О Р 
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА 

(Нацрт) 
 
Учесници у статусној промени 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг 

општине Алибунар'' Алибунар, Трг слободе 19/1, МБ: 08407487; ПИБ: 101086618 (у даљем тексту: 
друштво преносилац), једночлано јавно предузеће уписано у регистар привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре, чија је претежна делатност 42.11, чији је једини оснивач општина 
Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у износу од 
2.532.208,00 РСД на дан уплате. 

Надзорни одбор друштва преносилац, покренуо је поступак за спровођење статусне промене 
припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе Јавног предузећа за путеве и 
изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан 
друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом 
друштва стицаоца. 

Нацрт уговора је претходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар, 

ул. Немањина 14, МБ: 08137838, ПИБ: 101086600 (у даљем тексту: друштво стицалац), једночлано 
друштво уписано у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, чија је 
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претежна делатност 36.00, чији је једини оснивач општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним 
уписаним 63.579,70 РСД и уплаћеним основним капиталом у износу од 37.000,00 РСД на дан уплате. 

Надзорни одбор друштва стицаоца, покренуо је поступак за спровођење статусне промене 
припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца прелазе на 
друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће се 
његов удео заменити са уделом друштва стицаоца. 

Нацрт уговора је претходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва стицаоца. 
 
Предмет уговора 
 

Члан 3. 
Овим уговором регулишу се права, обавезе и одговорности у вези са статусном променом 

припајања и то: услови под којима се врши пренос целокупне имовине, права и обавезе за друштво 
преносиоца на друштво стицаоца, повећање основног капитала друштва стицаоца, прелазак и 
замена удела члана друштва преносиоца са уделом код члана стицаоца, одговорност за обавезе 
друштва преносиоца, брисање друштва преносиоца у регистар привредних субјеката без 
спровођења поступка ликвидације, као и друга питања у складу са законом. 
 
Основне претпоставке статусне промене 
 

Члан 4. 
Обзиром да се статусна проманеа припајање спроводи између два једночлана јавна 

предузећа, а да је једини члан-оснивач у оба јавна предузећа општина Алибунар, надзорни одбори 
јавних предузећа која учествују у статусној промени су донели посебну одлуку за друштво 
преносиоца и за друштво стицаоца да се финансијски извештаји у складу са чланом 490. став 4. и 5. 
Закона о привредним друштвима не примењују, односно не сачињавају, а што се утврђује овим 
уговором. 
 

Члан 5. 
Одлука о статусној промеи припајања је усвојена на надзорним одборима друштва 

преносиоца и друштва стицаоца, а статусна промена припајања се врши уз сагласност оснивача 
друштва преносиоца и друштва стицаоца. 
 
Вредност имовине и висине обавеза и начин преноса 
 

Члан 6. 
Укупна садашња вредност имовине друтшва преносиоца која се преноси на друштво 

стицаоца укупно износи: актива 116.752.197,13 РСД, а укупна вредност пасиве: 116.752.197,13 РСД, 
са стањем на дан 31.12.2017. године. 

Укупна вредност примљених аванса, обавеза према добављачима и осталих обавеза 
друштва преносиоца која се преноси на друштво стицаоца износи: 8.224,44 РСД, укупна 
потраживања: 170.585,37 РСД на дан 31.12.2017. године. 

Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом 
припајања преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 31.12.2017. године, приказује се у 
следећој табели: 
 
Опис имовине и обавеза друштва стицаоца 
 

Ред. 
бр. 

ОПИС ИМОВИНЕ 
ВРЕДНОСТ  
(у динарима) 

1. Нематеријална улагања - 

2. Некретнине, постројења и опрема 107.019.610,41 

3. Дугорочни финансијски аранжмани - 

4. Залихе - 

5. Потраживања 170.585,37 

6. Потраживања за више плаћени порез на добитак - 

7. Остала потраживања 7.823.289,05 

8. Краткорочни финансијски пласмани - 

9. Готовине и готовински еквивалент 1.738.711,89 
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10. Порез на додатну вредност и временска активна разграничења - 

11. Одложена - 

12. Губитак - 

 УКУПНО: 116.752.197,13 

13. Капитал 107.951.027,44 

14. Пасивна временска разтраничења - ПВР 7.823.649,05 

15. Дугорочне обавезе - 

16. Краткорочне обавезе - 

17. Обавезе из пословања 8.224,44 

18. Остале краткорочне обавезе - 

19. 
Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна 
временска разграничења 

- 

20. Обавезе по основу пореза на добит 113.491,02 

21. Одложене пореске обавезе - 

22. Нераспоређена добит 855.805,18 

 УКУПНО 116.752.197,13 

  
Вредност основних средстава 
 

Ред. 
бр 

НАЗИВ КОНТА 
НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ 
ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ 
САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

1.  - - - 

 УКУПНО:    

2. GPS уређај - - - 

3. 
Канц.опрема, ПТТ уређај и 
телефонска централа 

16.139,99 14.331,84 1.808,15 

4. 
Канц.опрема и канцеларијско 
пословање 

33.000,00 33.000,00 - 

5. Канцеларијска опрема рачунари 252.281,30 226.592,48 25.688,82 

6. 
Канцеларијска опрема – 
фотокопир и др. 

153.349,00 127.282,82 26.066,18 

7. Канцеларијска опрема - намештај 138.180,00 128.225,20 9.954,80 

8. 
Канцеларијска опрема – монитори, 
штампачи 

59.890,00 45.862,20 14.027,80 

9. 
Транспортно средство – путничко 
возило 

842.177,12 842.177,10 0,02 

10. Опрема у трговини - фрижидери - - - 

11. 
Опрема заштите на раду и 
противпожарни апарат 

- - - 

12. Мерни инструменти - - - 

13. Опрема за инсталацију - клима 10.500,00 10.500,00 - 

14. ТВ, радио - - - 

15. Остала опрема за загревање 9.714,00 7.933,42 1.780,58 

16. Опрема - фотоапарат 11.120,32 9.989,42 1.130,90 

17. 
Исправка вредности 
каннцеларијске опреме 

- - - 

18. 
Исправка вредности транспортног 
средства 

- - - 

19. 
Исправка вредности опреме у 
трговини 

- - - 

20. 
Исправка вредности заштитне 
опреме 

- - - 

 УКУПНО: 1.526.351,73 1.445.894,48 80.457,25 

 
Члан 7. 

Укупан уписани новчани основни капитал, уписом у регистар Агенције за привредне регистре, 
друштва стицаоца износи 63.579,70, а уплаћени износи 37.00000 РСД на дан уплате, удео једног 
члана-оснивача општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу. 
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Укупни уписани и уплаћени новчани основни капитал друштва преносиоца износи 
2.532.208,00 РСД на дан уплате, удео једног члана-оснивача општине Алибунар је 100% у укупном 
оснивачком капиталу. 
 

Члан 8. 
На основу статусне промене припајања повећава се уписани и уплаћени новчани основни 

капитал стицаоца, који ће наконс спровођења статусне промене припајања бити једнак збиру 
вредности основног капитала друштва стицаоца и друштва преносиоца и износиће укупно уписано: 
2.597.887,70 РСД, а уплаћено 2.569.208,00 РСД на дан уплате. 

Једини члан-оснивач друштва преносиоца општина Алибунар је истовремено једини члан-
оснивач друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва права 
која је имао у друштву преносиоца. 

Удео јединог члана-оснивача општина Алибунар у друштву стицаоцу, након спровођења 
статусне промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу. 
 

Члан 9. 
Члан друштва преносиоца на основу статусне промене припајања не стиче никаква посебна 

права и поггодности у друтшву стицаоцу. 
 
Престанак пословних активности друштва преносиоца 
 

Члан 10. 
Пословне активности друштва преносиоца престају са даном _________ 2018. године. 
Све пословне активности друштва преносиоца предузете после дана из претходног става 

сматраће се пословним активностима друштва стицаоца. 
Друштво преносилац је дужно да обавести трећа лица са којима ступа у пословне односе да 

је у току спровођење статусне промене припајања. 
 

Члан 11. 
Даном уписа статусне промене припајања у регистру привредних субјеката код Агенције за 

привредне регистре престаје функција в.д. директора Пајевић Божидара у друштву преносиоцу. 
 
Радни однос запослених 
 

Члан 12. 
Сви запослени код друштва преносиоца се преузимају у радни однос код друштва стицаоца 

даном уписа статусне промене припајања у регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре. 

Приликом остваривања права из радног односа, радни стаж запослених остварен код друштв 
апреносиоца, рачунаће се као радни стаж код друтшва стицаоца. 

Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца, након уписа статусне промене 
пријања, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према следећем списку: 

1. Петровић Владимир, дипл.инж.организације рада, 
2. Васовић Јованов Душанка, дипл.правник, 
3. Дадић Бранко, дипл.инж.архитектуре, 
4. Настановић Оливера, економски техничар. 

 
Објављивање Нацрта уговора 
 

Члан 13. 
Нацрт уговора о статусној промени ће се објавити на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, у складу са законом. 
Обзиром да су учесници статусне промене два једночлана предузећа, не постоји обавеза 

обавештавања чланова друштва. 
Учесници статусне промене су обавезни да повериоцима који су познати друштву, а чија 

потраживања износе најмање 2.000.000,00 РСД, упуте писмено обавештење о спровођењу статусне 
промене са садржином прописаном чланом 491. став 2. Закона о привредним друштвима. 
 
Измене и допуне оснивачког акта друштва стицаоца 
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Члан 14. 
Оснивачки акт друштва стицаоца ће остати на снази и након статусне промене припајања. 
Измене и допуне оснивачког акта у циљу спровођења статусне промене припајања сматраће 

се изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца. 
 
Ступање на снагу уговора о статусној промени 
 

Члан 15. 
Уговор о статусној промени припајања ступа на снагу даном закључења уговора. 
Саставни део уговора о статусној промени из претходног става је: 
- предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца; 
- предлог одлуке о повећавању основног капитала друштва стицаоца услед статусне 

промене припајања; 
- списак права и обавеза друштва преносиоца која прелазе на друштво стицаоца; 
- списак запослених у друштву преносиоцу чији се радни однос наставља у друштву 

стицаоцу. 
На дан статусне промене, у складу са одредбама Закона о рачуноводству и Закона о 

ревизији, друштво преносилац и друштво стицалац ће извршити ванредни попис имовине и обавеза. 
 

Члан 16. 
Код Агенције за привредне регистре ће се у складу са законом објавити Нацрт уговора о 

статусној промени припајања. 
Регистрација статусне промене ће се извршити након истека од 30 дана од дана ступања на 

снагу уговора о статусној промени припајања у складу са законом. 
Повећање основног капитала друштва стицаоца настало као резултат статусне промене 

припајања, регистроваће се у складу са законом. 
Измене и допуне оснивачког акта друштва стицаоца ће се регистровати у складу са законом. 

 
Члан 17. 

Уговор о статусној промени припајања се оверава у складу са законом којим се уређује овера 
потписа. 

Уговор о статусној промени својим потписима оверавају в.д. директор друштва преносиоца и 
директор друштва стицаоца. 

Уговор се закључује у 4 (четири) истоветна примерка од којих се по 1 (један) предаје 
надлежном органу за оверу потписа, 1 (један се предаје Агенцији за привредне регистре у поступку 
регистрације статусне промене, а по 1 (један) примерак се налази код сваке уговорне стране. 
 
 
Друштво стицалац 
Марић Власто, директор 

 Друштво преносилац 
Пајевић Божидар, в.д.директор 

 
 

 

147. 
 

ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ЗА ПУТЕВЕ И  ИЗГРАДЊУ  
„ИНЖЕЊЕРИНГ  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР" АЛИБУНАР 

 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА   
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋАЗА ПУТЕВЕ  И ИЗГРАДЊУ  

„ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР "АЛИБУНАР  
za   2018.годину 

КОЈЕ ЈЕ ЗАПОЧЕЛО  СТАТУСНУ ПРОМЕНУ ПРИПАЈАЊА 
      
 
 
ОСНИВАЧ:                 ОПШТИНА  АЛИБУНАР 
ПОСЛОВНА БАНКА:  БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД 
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ДЕЛАТНОСТ:             42.11 
МАТИЧНИ  БРОЈ:      08407487 

 

Алибунар, 29. март  2018.године 
 

 

 

С  А  Д Р  Ж  А  Ј 
 

 
1.   ПРОФИЛ               -     Историјат  предузећа 

- Законски оквир 
- Организациона  структура 
- Извори финансирања  пословања 

2.     ОСНОВЕ   ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  ЗА  2018. ГОДИНУ 
3.     МАРКЕТИНГ   СТРАТЕГИЈА 

- Ценовна  стратегија 
4.   КАДРОВИ 
5.   ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН 

- План прихода и расхода за 2018.године  
6.     ПРИЛОЗИ 

- Аналитички преглед трошкова који се финасирају из  буџета - Табела 1. 
 

 
    
1. ПРОФИЛ 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ  
Пословно име :    Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ 
Алибунар  
Основни индентификациони  податак:     Матични бр. 08407487 
Статус:  Активног привредног  друштва 
Правна форма:  Јавно  предузеће 
Адреса:   Алибунар, Трг Слободе 19/1 
 
ПОСЛОВНИ   ПОДАЦИ: 
Датум оснивања:   25. новембар 1992.године 
Време трајања:  неограничено 
Претежна делатност:  42.11 
Назив делатности : изградња путева и аутопутева  
ПИБ:  101086618 
Текући рачуни: 200-2332800101849-98 
                          840-0000000621743-15 
 
Датум важења оснивачког акта: 22  септембар 2016.године 
 
Чланови/ Сувласници  
Скупштина општине Алибунар 
Матични/регистарски број: 08060975 
Сувласништво удела у износу 100% 
 

Предузеће је започело статусну промену припајања ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ Алибунар на основу 
Одлуке о статусној промени припајања. 

Одлуком о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене 
услуге, грађевинско земљиште и путеве „Станоградња“ Алибунар које је извршило промену 
пословног имена у Јавно предузеће за путеве  и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ 
Алибунар  („Сл.лист  оштине Алибунар“ број  26 /2016) 

Претежна делатност Јавног предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР“ Алибунар је: 42.11 - изградња путева и аутопутева. 
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Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће обавља и и друге делатности 
утврђене Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа  бр.  023-24/16-01  од 22.09.2016.г.  
и то: 

41.10 - Разрада  грађевинских пројеката 
41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда 
42.11 - Изградња путева и аутопутева 
42.13- Изградња мостова  и тунела 
42.22 - Изградња електричних  и  телекомуникационих водова 
42.99 - Изградња осталих непоменутих  грађевина 
43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству 
39.00 - Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом  
43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови 
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих  система 
70.22 - Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 
71.11 - Архитектонска  делатност 
71.12 - Инжињерске делатности и техничко саветовање 
81.10 - Услуге одржавања објеката 
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те  делатности испуњава  услове  предвиђене законом. 
 
ЗАКОНСКИ  ОКВИРИ 
 
 Закони  који имају утицај  на рад Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕЊЕРИНГ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР" Алибунар су: 

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016) 
2. Закон о становању( „Сл.гласник РС“ бр. 50/92......... 101/2005 и 99/2011) 
3. Закон о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр. 101/05, 123/07,101/11, 93/12 и 104/13). 
4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ 

41/09,53/10,101/11,32/2013-одлука УС, 55/2014,  96/2015-др.закон  и  9/2016 - одлука УС.) 
5. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 (испр)64/2010 (УС 

РС) 24/2011..132/14 и 145/14) 
6. Закон о јавној својини  („Сл.гласник РС“ бр. 72/11,88/13,105/14,104/16- др. Закон и 

108/2016) 
7. Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр.  24/05, 61/05  и 54/09 и 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС  и 

113/2017) 
8. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр. 36/11 и 99/2011,99/11. 83/14 и 5/15) 
9. Закон о јавним набавкама( Сл.гласник РС  бр.  124/2012, 14/15 и 68/15)  
10. Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима ( Сл.гласник РС бр. 

27/14) 
11. Уредба  о локацијским условима („Сл.гласник РС бр. 35/15 и 114/15) 
12. Правилник о вршењу стручног надзора  („Сл.гласник РС“ бр.22/15) 
13. Правилник о саобраћајној сигнализацији  („Сл.гласник РС „ бр 134/14) 
14. Правилник о начину и роковима  вршења пописа („Сл.гласник РС“ бр. 118/13 и 137/14). 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА   СТРУКТУРА 
 

Предузеће је  организовано као јединствена целина без организационих  облика. 
 
Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

организациони облик у систему локане самоуправе општине Алибунар за 2017.годину            
(Број:119-4/2017-04 од 11.децембра 2017. године), Јавно предузеће за путеве и изградњу 
„Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар има В.Д. директора и 4 стално запослених радника на 
неодређено време. 
    
Законски заступник 
 
Божидар Пајевић В.Д. директор, по Решењу СО Алибунар бр: 023-18/2017-04 од 11.12.2017. године. 
 
Надзорни одбор  
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1. Председник Надзорног одбора је Октавијан Брошћанц, дипл.правник у пензији именован 
Решењем СО Алибунар, бр: 023-5/2018-04 од 14.фебруара 2018.године на период од 4 
године, 

2. Члан Надзорног одбора је Маја Митровић, именована Решењем СО Алибунар бр.023-
11/2016-06 од 15.06.2016.године именована на период од 4 године и 

3. Члан Надзорног одбора Виолета Белић, именована Решењем СО Алибунар:023-5/2018-04 
од 14. фебруара 2018.године именована на период од 4 године. 

 
Извори финансирања         
   

Предузеће  се финансира из буџета општине Алибунар, Програмска активност 0002-
Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама  и сопствених прихода. 

Јавном предузећу за путеве и изградњу “Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар 
средства субвенција из буџета општине Алибунар преносе се месечно за намене према остварним 
трошковима а до укупног износа планираног Финасијским планом, Колона 14 -Табела 1., 
подношењем  Захтева Одељењу за финасије општине Алибунар.  
 
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА  2018.године 
 

- Процена извршења План за 2017.годину, 
- Анализа пословног окружења, 
- Одлука СО Алибунар о повереним пословима („Сл.лист О.А.“ бр.38/2016), 
- Одлуке о статусној промени-припајања, Дел.бр.590/2017 од 07.12.2017.г., 
- Одлука СО Алибунар о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања ЈП за 

путеве и изградњу „ Инжењеринг општине Алибунар“ Јавном комуналном презуећу 
„Универзал“ Алибунар, Број: 023-16/2017-04 11.12.2017., 

- Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 
организациони облик у систему локане самоуправе општине Алибунар за 2017.годину 
(Број:119-4/2017-04 од 11.12. 2017.),  

- Одлука о буџету општине Алибунар за 2018. („Сл.лист општине Алибунар“ бр.39/2017) и   
- Закључак Владе РС од 26.10.2017.године, о5 Број: 023-10241/20 (Смернице за израду 

Програма пословања за 2018.годину). 
 
3. МАРКЕТИНГ   СТРАТЕГИЈА 
 
 
Ценовна стратегија 
 

Накнада за вршење поверених послова од стране оснивача, Општине Алибунар,  утврђује 
се  Програмом пословања Јавног предузећа за путеве и изградњу“ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР“ Алибунар за календарску 2018.годину,  Тачка 5. финансијски план  5.1. План прихода и 
расхода за 2018.годину, А)  Средства из буџета. По усвајању Програма пословања  за 2018.годину 
од стране Н.О. Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општуне Алибунар“ Алибунар и 
Скупштинре општине Алибунар, планирана средства се приходују подношењем Захтева за 
плаћање са спецификацијом трошкова Одељењу за финасије општине Алибунар. 

Приходи које остварује пружањем услуга правним и физичким лицима која нису корисници 
буџета општине Алибунар (привреда, предузетници и грађанство) остварују се применом  Одлуке о 
утврђивању накнада за пружање услуга (Дел.бр.268-3/2016 од 13.06.2016.). 
 
 
4. КАДРОВИ  
 

У Јавном предузећу за путеве и изградњу “ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР" 
Алибунар,  које је у статусној промени припајања, има именованог В.Д. Директора (Решење 
Број:023-18/2017-04 од 11.децембра 2017.године)  

Зараде  запосленог  утврђују се Уредбом  о начину и контроли  обрачуна  зарада у јавним  
предузећима ( Сл.гласник РС  бр.  5/06, 72/12 и 7/14 УС)  и Правилником  о платама,  накнадама  и 
другим примањима у Јавном предузећу за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР“Алибунар  Дел. бр. 381/2016 од  14.10.2016.године. 
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5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

Финасијски план за 2018. годину сачињен је на основу плана за 2017. и процене реализације 
истог као и пројекције плана за  2018.годину.    
 
Прилог  5.1.  
 

ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА 
 Јавно предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“   

за    2018. годину 
 
ПРИХОДИ 
 

1.   Субвенција за обављање поверених послова.-приходи из буџета Општине  1.500.000,00 
2.   Приходи из сопствених срестава                                                                         2.482.711,89 

                                            УКУПНО ПРИХОДИ:                                                                     3.982.711,89  
 
РАСХОДИ 
            
             1. Tрошкови обављања поверених послова................         1.500.000,00 
             2.  Из сопствених срества                                                       2.482.711,89                                                                                               
                                               УКУПНО РАСХОДИ:                              3.982.711,89                                            
             
 1. Зараде бруто........................................................3.802.711.89 
                                          Свега расходи:                           
 
 2.1.  Ел.енергија посл.прост.........................................20.000,00 
 2.2.  Гас пос.простор.....................................................20.000,00 
 2.3.  Телефони...............................................................20.000,00 

2.4.  Комуналије.............................................................20.000,00  
2.7.  Канцелариски материјал......................................20.000,00 
2.8.  Гориво за аутомобил............................. ..............55.000,00 
2.9.  Дневница  Надзорни одбора................................20.000,00    
2.10.Платни промет.........................................................5.000,00                      
Свега расходи 2 :                                                      180.000,00   
                                                                     
 

            УКУПНО РАСХОДИ:                                                 3.982.711.89 
 
Б. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 
 
ПРИХОДИ 
 1. Закупи.......................................................................504.000,00 
 2. Остали приходи.......................................................240.000,00 
                                            Свега приходи:                             744.000,00 
 3. Расположива средства на ЖР(31.12.2017.)........1.738.711,89  
 
УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА:                              2.482.711,89 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
 

ПРИХОДИ УКУПНО 
(А+Б).........................................................................................................3.982.711,89 
 А. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА..........................................................1.500.000,00 
 Б. ПРИХОДИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА............................. 2.482.711,89 
 
РАСХОДИ УКУПНО 
(А+Б).........................................................................................................3.982.711,89 
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 А. РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА...........................................................1.500.000,00 
 Б. РАСХОДИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА...............................2.482.711,89 
 
В.Д. директора 
Божидар Пајевиж 

 Председник Надзорнго одбора 
Октавијан Брошћанц 

 
 
 

148. 
 

Јавно предузеће за путеве и изградњу 

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 

Број: 195/2018 

Дана: 29.03.2018. године 

 

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

бр. 15/2016), члана 26. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар које је извршило промену пословног имена из ранијег 

назива Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' – пречишћен текст 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2016) и члана 26. тачка 1. Статута Јавног предузећа за 

путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 29/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 

Алибунар'' Алибунар, на седници одржаној дана 29.03.2018. 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 обављање поверених послова ........ 1.500.000,00 динара. 

 

Средства субвенције су 1.500.000,00 динара и повлачиће се сукцесивно – месечно током 

2018. године. 

 

 

У Алибунару, дана 29.03.2018. године 

 

За ЈП ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР'' Алибунар 

Божидар Пајевић, с.р. 

 

Председник Надзорног одбора 

Октавијан Брошћанц, с.р. 

 

 

149. 
 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР 

 
 

ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
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                                         САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА 
 
- ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 
- УВОДНИ ДЕО 
I.  ДЕО: 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
II. ДЕО 
КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
III. ДЕО 
ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИРАД НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА , ПРИМЕНИ МЕРА И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА. 
 
 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈAЛАНИ РАД _“1.МАРТ“ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР_ 
- МЕСТО (ОПШТИНА/ГРАД....................АЛИБУНАР 
- ГОДИНА ОСНИВАЊА............................1991.година 
- ДИРЕКТОР................................................Зоран Пребирачевић, дипл.правник 
- E-mail.........................................................alibunar.csr@minrzs.gov.rs и csralibunar@hotmail.com 
- АДРЕСА И ПОШ. БРОЈ..........................Саве Мунћана 3., 26310 
- ТЕЛЕФОНИ / TELEFAX ........................013 641-167_ 

 
2. УВОДНИ ДЕО 
 

• ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА: делатност Центра за социјални рад у 2018. год. исказан кроз услове 
рада, број корисника и услуга и друго. 

• ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА: чине службене и друге евиденције у ЦЗСР, статистички 
извештаји, подаци добијени од других служби и друго. 

• КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРОГРАМ И КОЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ: извештај је намењен Управном 
одбору ЦСР, Републичком заводу за социјалну политику, Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања у Београду; Покрајинском секретаријату за 
здравство, социјалну политику и демографију, Покрајинском заводу за социјалну заштиту, 
Општини. 

   

• ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД :  
Центар за социјални рад ,,1.Март,, Алибунар основан је 01.03.1991. године. Од  01.01.1992.- 

30.04.2005.г., функционисао је као међуопштински, са седиштем у Алибунару и Одељењем у 
Пландишту, а издвајањем Одељења и формирањем ЦСР у Пландишту, почев од 01.05.2005.године, 
поново ради као Центар за социјални рад за општину Алибунар.  

Центар за социјални рад, на основу јавног овлашћења, одлучује о остваривању права грађана и 
о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, Аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене Законом о социјалној заштити 
(“Сл.гласник РС,”бр. 24/11), прописима донетим на основу закона и Општинском одлуком о 
социјалној заштити. Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, 
учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе. 
Центар за социјални рад, у складу са законом: процењује потребе и снаге корисника и ризике по 
њега и планира пружање услуга социјалне заштите; спроводи поступке и одлучује о правима на 
материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите; предузима прописане мере, покреће 
и учествује у судским и другим поступцима; води прописане евиденције и стара се о чувању 
документације корисника.  

Породичним Законом (,,Сл.гласник РС,бр.18/05), Центру за социјални рад као надлежном органу 
старатељства поверени су и послови породично-правне заштите. На основу Закона о заштити лица 
са менталним сметњама („Сл.гл.РС, бр. 45/13), ЦСР учествује у покретању поступка за задржавање 
без пристанка у здравствену установу лица које има угрожавајуће понашање по себе или друге. 

Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 
(,,Сл.гласник,РС,бр.85/05), Орган старатељства учествује у поступку према малолетним учиниоцима 
кривичних дела, и друго. 

mailto:alibunar.csr@minrzs.gov.rs


 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.04.2018. 

 

 

Број 9 – Страна 80 

Одлуком о социјалној заштити у општини Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 13/14), 
утврђена су права и услуге у области социјалне заштите која се финансирају из Буџета Општине.   
 
ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ/ГРАДА КОЈЕ ПОКРИВА ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ 

1. Основна обележја становништва општине Алибунар 
 

        По попису из:                  1991.г.                 2002.г.          индекс 2002/91           2011.г.     11/02 

Општина укупно 26550 ст.    22954 ст.          86,4      20151       87,8 

градск становништ.   9533       9217          96,6   

сеоско становништ. 17017     13639          80,1    

 

насеља     1991.         2002      индекс 2002/91  11/02 

Алибунар    3740         3431          91,7 3007 87.64 

Банатски  Карловац     6291         5820          92,5 5082 87.31 

Владимировац     4539         4111          90,5 3868 94.08 

Добрица     1622         1344          82,8 1076 80.05 

Иланџа     2034         1727          84,9 1422 82.33 

Јаношик     1222         1171          95,8 966 82.49 

Локве     2973         2002          67,3 1772 88.51 

Николинци     1630         1240          76,0 1131 91.20 

Нови Козјак       998            768          76,9 633 82.42 

Селеуш     1501         1340          89,2 1191 88.88 

    Резултати пописа из 2011.г. су показали велики пад броја становника у нашој општини у односу на 
предходни попис за око 13%, који се због изузетно малог природног прираштаја становништва и 
одлива становништва из села ка градовима и даље наставља. 
    Општина Алибунар налази се у средишту Јужнобанатског округа и простире на 602 км2 са 
претежно пољопривредном производњном и индустријски и привредно недовољно неактивна, ретко 
насељена, са разуђеним и национално хетерогеним становништвом (поред Срба, у њој живе и преко 
20 националних мањина, међу којима су најбројнији: Румуни; Словаци; Мађари, Македонци, Роми;  и 
друге националне мањине).   
 

старост  0-19 г.  20 -64 г  Преко 65.г  

 мушки   2050 6255 2015  

 женско 1980 5950 1956  

 
Природни прираштај становништва је изразито негативан услед малог наталитета (осим код 

ромских породица). Миграциони токови су мало успорили пад броја становништва, доласком 
избеглих и прогнаних лица, од 1991.г. и 1995.године, када их је било око 1100 и расељених лица око 
100. Изградњом станова (вел.34м2) у Селеушу, и самоизрадњом (материјал од УНХЦР-а а лична 
градња) у Владимировцу, Банатском Карловцу и Селеушу око 100 породица (близу 400 чланова) је 
интегрисано у локалну заједницу, али је њихов социјални и материјални статус, углавном остао 
тежак. Један мањи број породица успева да се ангажује у пољопривреди, док неке од тих породица 
код ЦСР остварују неки вид материјалне помоћи. 

У Општини има укупно око 7600 домаћинстава. Близу 60 % становништва бави се 
пољопривредом, која је и главна грана привреде у нашој Општини. 

Највећи проценат у структури домаћинстава чине двочлана домаћинства 1928 (25%), а затим 
једночлана 1642 (21,46), четворочлана 1445 (19%), трочлана 1277 (17%),  и 5 и више чланова 1357 
(18%). 

Велики је број брачних парова који живе сами око 36%; брачних парова са децом има 50%;  
мајки са децом 6% и очева са децом око 2%. 

Број незапослених у општини Алибунар је око  14% укупног становништа; Запослених лица 
има нешто изнад 3200; 

  Укупан број пензионера у општини Алибунар је 4135 (3402 ПИО запослених, 99 занатлија и 
619 земљорадника и 15 ино. пензионера), што чини око 20,50%  укупног броја грађана. 

У општини Алибунар доминантна привредна грана је пољопривреда, угашено неколико 
индустријски нерентабилних погона (ИФПА, Стаклара, ИМ „Банат“, ИГМ „Југобанат“ и др.). На 
територији општине се обрађује око 51.531 ха обрадиве земље. Старачка, и домаћинства са мањим 
поседима 5-15 ха земљишта, су углавном своју обрадиву земљу издала у закуп. Смањен је ранији 
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обим сточарства (додатни вид прихода за таква домаћинства), мада сада постоји  и мањи број 
приватних фарми (свиња, крава и друге стоке). Ратарска производња, која даје спори обрт капитала 
и мањи профит, најзаступљенија је (М.Пупин је у свом тестаменту, поручио својим идворцима: „да 
производите мање робе а имате више прихода, бавите се поврћем и воћем, а ако производите 
пшеницу и кукуруз, имаћете више робе, а мање прихода“). Пољопривредна производња се одвија на 
све „већим“ приватним поседима, где се одавно „губи“ потреба за сезонским ангажовањем радне 
снаге, где су „наши“, радно способни корисници могли да остваре сезонске приходе. На територији 
наше општине, није организована већа органска производња у ратарству, па наши грађани одлазе 
организовано на дневни рад у суседне општине, које су такву производњу почеле да организују. У 
нашој Општини је регистрован већи број пољопривредних домаћинствама,  која користе регресе за 
пољопривредну производњу. У 2018. на територији атара Алибунар и  Владимировац, на основу 
остварене сарадње Општине са инвеститором, поред већ постављена 4 ветро генератора и 
завршиће се комплетирање и путшање у рад још 21 ветро генератор, ради производње еко-струје, 
на ветар. 

Општина је израдила Стратегију развоја за наредних 5 година и  поставила планске основе 
за развој привреде, ради привлачења квалитетних инвестиција. Производња органске хране, са 
већом потребом за физичким радом, могла би у сезони, да ангажује незапослене кориснике НСП, јер 
у нашој Општини сталну матерјалну помоћ остварује, укупно, преко 10% становништва. 

Индустријска производња је врло мало заступљена: јер су се приватизована предузећа 
углавном угасила, а ради мањи број приватних погона, у Б.Карловцу, Алибунару,  
Владимировцу, са малим бројем запослених; У Алибунару, Б.Карловцу, Владимировцу, 
Николинцима, Локвама, Селеушу Н.Козјаку Добрици и Иланџи, где постоји и погон за производњу 
„биогаса“ – врши се откуп пољопривредних производа, код приватних предузећа са више већих 
силоса; у Локвама ПП ,,Соја-храна,, “Марела” “Дабомлек” и “Мохан-тестенине” све у производњи 
хране. На територији општине мање је развијено приватно предузетништво (мала предузећа, 
трговине, с.з.р.). Укупан број правних лица на територији Општине је око 500.  

-Просечна месечна зарада по запосленом за 2018.г.у нашој Општини износиће је нешто око 
35.000,оо_ дин. 
 
I.  Д  Е  О 

 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 
- ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ, у ЦСР је било укупно запослено у 2017.г., 9 радника и то: 

Плате из Директор Струч. рад. Екон.финан. Технич.п. укупно 

Министарства 1 5 1 1 8 

Општине - 1 - - 1 

 
У 2018.г., не планира се промена броја запослених, стручних радника:  2 социјалне  

раднице-водитељи случаја 1 са ВШС и 1. са ВСС ; 1 педагог (са 50% радног времена супервизора и 
50 % водитељ случаја) 1 психолог и 1 правник, сви са ВСС, који су финансирани из Репбулике и 1 
педагог ВСС, почев од 09.2014.г., финансиран из Општине, за послове по општинској одлуци.  

Од 6 стручних радника, 5 су раднице. ЦСР спада у мале центре и као такав има 1 службу за 
непосредну заштиту корисника. У делу ходника адаптирана је 1 мала канцеларија-за канцелариске 
послове. Свако од запослених поседује рачунар, сви су обучени за рад на рачунарима, а у Центру је 
постављена интерна мрежа према свим рачунарима и користи се програмски пакет „интеграл“, који у 
многоме помаже бржој и ефикаснијој евиденцији пружених мера и услуга у области социјалне 
заштите. 
 

- УСЛОВИ РАДА: Центар поседује: 1 писарницу (у делу раније широког ходника  
адаптирана је 1 мала канцеларија без дневног светла-за канцеларијске послове) , 5 канцеларија где 
су у 2 канцеларије по 1 стручни радник и 2  са два запослена  и 1 канцеларија у којој је директор и 
где се окупљају стручни радници на стручном тима и колегијуму; 1 просторију у којој је архива, 
ходник  и санитарни чвор, тако да се фактички користи  око 100 м2 пословног простора.  Крајем 
2014.г., године, захваљујући средствима добијеним од нашег Министарства, у Центру је дошло до 
„занављања“ технике, најсавременим рачунарима и осталом опремом, а такође је у потпуности 
обновљен и канцеларијски намештај у свим канцеларијама. Прилаз и улаз је прилагођен особама за  
инвалидитетом. У току 2015.године, Општина је обезбедила средства и извршена је замена 
неадекватних и старих прозора и улазних врата, новом пвц столаријом, чиме се добило на уштеди 
енергије, и бољим микро-климатским условима за рад. Такође, крајем 2015.г., средствима од нашег 
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Министарства, набављене су недостајуће климе у 4 канцеларије, измештена је архива и направљена 
нова чајна кухиња, купљена су 3 нова мултифункцијска штампача, чиме је обезбеђено функционално 
обављање послова стручних радника у раду са грађанима. У току 2018.г., планира се завршетак 
спољњег облагања изолацијом и израда фасаде, ради копмлетирања адаптације радног простора 
Центра. 

 
- ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА, сви стручни радници су до сада прошли  

одговарајуће обуке, а новопримљена запослена ће проћи обуку у 2018; Друге обуке и усавршавања 
за водитеље случаја и остале стручне и друге запослене, планирају се у 2018, у области 
усавршавања у стручном раду, као и антистес обука.  
 
II.  Д Е О 
 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
- УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли, 

старији) НА АКТИВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР. 
 

Корисници по 
узрасту 

Број корисника на активној 
евиденцији у току извештајног 

периода (01.01.2018. - 31.12.2018.) 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.2018. 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца (0-17) 510 475 985 510 475 985 

Млади (18-25) 210 346 556 210 346 556 

Одрасли (26-64) 793 883 1676 793 883 1676 

Старији (65 и више) 107 222 329 107 222 329 

Укупно 1620 1926 3546 1620 1926 3546 

 
- СОЦИО-АНАМНЕСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИСНИКА ПО УЗРАСНИМ ГРУПАМА 

(деца, млади, одрасли, старији) 
 
Разврставање (дисагрегација):  
У односу на прошлу годину, планирамо незнатно повећање броја корисника од око 2% укупног броја 
корисника на активној евиденцији Центра. Највеће повећање броја корисника услуга Центра за 
социјални рад и даље ће бити  код подгрупе, одраслих али за око 5 %.  
Укупан број грађана који ће се обраћати Центру у току 2018.године, биће око 19 % укупног 
становништва општине.   
Највећи број материјално угрожених грађана чине одрасла лица, која су у највећем броју носиоци 
материјалних давања у Центру. Један број нових корисника, који чине групу, старијих одраслих, који 
су услед тех.вишкова, остали без посла у поодмаклој радној способности,  са временски 
ограниченим правом на новчану социјалну помоћ, и у 2018.г., оствариваће то право до стицања 
услова за пензију.  
Општина ће редовно одобравати средства и за једнократне новчане помоћи за наше грађане који су 
у повременим  или хитним социјалним потребама, и 570 лица добиће  укупно 1430 једнократних 
новчаних помоћи. Такође, и месечна материјална помоћ за 24 ученика и 220 социјално угрожена 
струдента, а помоћ се исплаћује и за 7 деце са инвалидитетом и њиховим пратиоцима за спец. 
Школе. Општина је пружала помоћ у регресирању трошкова путовања за средњошколце, 
обезбеђењем бесплатног аутобуског превоза ЈАТП-ом, на територији Општине и до Вршац и 
Панчева за средњошколце, као и део трошкова смештаја ученика и студената у Домове.    
 
ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА (деца, млади, одрасли, старији).  

Старосне групе  Пренети Новоевидентирани Реактивирани 
Укупно у 

2018.  
Стављени у 

пасиву 

Деца (0-17) 985 69 23 1077 61 

Млади (18-25) 556 109 13 678 53 
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Одрасли (26-64) 1676 170 75 1921 108 

Старији (65 и више) 329 59 11 399 32 

У К У П Н О  3546 407 122 4055 254 

 
У нашој општини и у 2017.г. је настављен тренд, изражене материјалне угрожености грађана, 

пре свега услед велике незапослености, нарочито младих, а доста је радника са дужим радним 
стажом, остало без посла. Повећан је и број деце без родитељског старања.  

 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА 

И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ДЕЦА На смештају: у хранитељским породицама се налазе деца без родитељског старања, која су 
била преузета из Домова за децу, као и деца у ситуацијама хитног измештања из вишечланих 
породица због занемаривања или напуштања од стране родитеља. Деца без родитељског старања 
првенствено се смештају у хранитељске породице. Једно дете због развојних проблема (остварило 
право на ТНП) и неадекватне бриге и старања мајке,  измештено је у хранитељску породицу, а 
једно је из породичног смештаја са мајком премештено у Матерински дом у Звечанској, због 
породичног насиља. Још шесторо деце без адекватног родитељског старања је смештено у 
хранитељке породице на територији наше општине. Поред тога једна девојчица са асоцијалним и 
здравственим проблемима, измештена је у сродничку породицу код бабе и деде, са накнадом и још 
двоје деце који похађају спец. Основну школу у Вршцу је смештено код бабе и деде са накнадом, 
док је осталих 8 деце, на тзв. одобреном смештају код старатеља, без накнаде (члан 126. 
Породичног закона).  У току године укупно је било на смештају 61 деце, а на крају године, на 
смештају је остало 51 дете. Осморо деце је враћено у биолошке породице, а за двоје деце је због 
осталих разлога престао смештај. На домском смештају у Установама социјалне заштите, остало је 
још 2 деце са инвалидитетом, јер је једно дете измештено у хранитељску породицу. За 1 дете које 
је било у поступку усвојења, домаће  усвојење није успело, тако да са пренетим предметом о 
подобности за усвојење за 1 дете из 2016.г., у 2018.г. овај ЦСР има на евиденцији, за усвојење, 
двоје деце, код који није успело домаће усвојење.  
 
МЛАДИ, ОДРАСЛИ, СТАРИЈИ; Код ове групе корисника ЦСР велики проценат чине незапослена 
лица (материјално угрожени). Корисници на смештају у домовима за ментално оболела лица, 
лишени су пословне способности, а у току 2017.г.  реализована је ревизија лишења пословне 
способности код Основног суда у Панчеву још за 12 штићеника.  На породични смештај у току 
2017.г., смештено је 3 нови корисника, а престао смештај 2 корисника (1 м. и 1 ж.), услед 
осамостаљивања. У Установе социјалне заштите смештено је нових 7 корисника, а престао је 
смештај за 7 корисника. 
 
ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ новчана социјална помоћ, једнократне новчане и помоћи у 
натури и други видови материјалне подржке грађанима, додатак и увећани додатак за помоћ и негу 
другог лица)  

 Старосне групе корисника носиоца права  

 Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Новч.соц.пом. 786 191 1042 127 2146 

Једнокр.нов.пом. 35 179 289 77 580 

ТНП и УТНП 23 15 106 101 245 

укупно 844 385 1437 305 2971 

 
У односу на предходну годину, број лица који су остварили право на материјалну подршку у 

Центру, повећан је за око 2%. Једнократне новчане помоћи одобраване су грађанима који су били у 
хитној социјалној потреби: за набавку лекова око 45% укупних исплата; набавка намирница око 31% 
укупних исплата; путовање, приб.неопходне документације, око 5%; за трошкове при смештају око 
6%; постпенална заштита око 1,5% и за остале намене (комуналије и слично) око 11,5%.   
Одобраване су и месечне новчане помоћи за путовања 8 деце за спец. Школе са пратиоцима;  
Трошкови сахране за 22 материјално угрожених лица; за помоћ материјално угроженим студентима 
за 130 студената; за рефундацију дела трошкова за 9 ученика у Домовима; за подршку у 
осамостаљивању за 3 корисника којима је престало хранитељство. 
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Право на бесплатан кувани дневни оброк у кухињи Црвеног крста остваривало је 250 
грађана у 5 насеља у општини Алибунар и у току 2017.г. Поред тога у свих 10 насеља у Општини, 
реализован је програм хране у пакетима (пакет намењен четворочланим породицама), за 250 
материјално угрожених породица;   

o ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА према специфичним  
обележјима, оствареним правима, примењеним мерама и пруженим услугама центра за социјални 
рад – за укупно 41 жртву насиља - у већини физичко и психичко злостављање. По новом Закону о 
спречавању насиља у породици, Полицијски службеник је изрекао заштитне мере у 21 предмету, а у 
2 предмета где је насиље било сложеније, и Суд је потврдио продужење изречене мере на 30 дана.  
Саветодавно се радило на оснаживању жртве и подршци шире средине и тек након интегративног 
приступа, дошло би до процесуирања за изрицања мера за заштиту од насиља. ПС Алибунару се 
редовно доставља списак дежурних „пасивних“ радника из Центра. 

o Центар не поседује потпун статистички показатељ броја корисника рома, који  
остварују материјалну и друге врсте помоћи (смештај у хранитељске породице и друго), али се 
претпоставља да чине преко 50%, од укупног броја корисника Центра за социјални рад.  Особе са 
инвалидитетом остварују права на ТНП, УТНП, једнократне помоћи и углавном су збринуте у оквиру 
природних породица. 

жртве трговине људима, бескућници, повратници (реадмисија) и слично. У 2017.г. имали 
смо збрињавање  1 старо лице, без породичног старања. 

 
III.  Д Е О 

ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА  И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 
 

-  СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦСР 
- Послови процене и планирања: урађене су почетне процене за 10 деце, 3 младих, 24  

одраслих и 7 старих лица; планови и поновни прегледи су израђивани за  укупно 41 дете,  5 младих, 
19 одраслих и 6 старих. Стручни радници су већим приливом предмета изузетно оптерећи у раду, 
али се то није одражавало на стандар и квалитет рада са странкама, јер је по 1 стручном раднику 
задуживано 634 предмета. Неодложне интервенције: у току године било је укупно 9 лица којима је 
пружена услуга хитног збрињавања, где је смештај реализован у ургентне хранитељске породице 
или прихватну станицу. Радници су ангажовани у хитним интервенцијама ван радног времена а 
наша специфичност је што од 6 стручних радника у нашем ЦСР, 3 стручна радника социјалног рада 
станују ван седишта ЦСР у Алибунару. У току прошле године, ангажовање радника на „пасивном“ 
дежурству и даље није плаћано;   

- Специјализовани послови се реализују у предметима који се односе се на  
индивидуално саветовање и подршку породици и одвијају се у оквиру радног времена ЦСР.  

- Супервизијски послови се одвијају кроз подршку водитеља случаја и у  
специфичним условима стручног рада у ЦСР, обзиром да је супервизор уједно и водитељ случаја 
са 50% радног времена.   

- Управно-правни послови, захтевају ангажовање правника са пуним радним  
временом, што је у ЦСР и омогућено. У току 2016.г., израђено је преко 2000 решења у поступку за 
решавање права грађана, учешће у тиму за материјална давања и у тиму за непосредну заштиту 
корисника, у радно-правним поступцима, пословима старатељства и друго.  

- Налази и мишљења се израђују за потребе Судских поступака, других  
надлежних установа као и тимског рада у ЦСР када су у питању хранитељства, хитна збрињавања и 
друго. 

- Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе.  За  
послове материјалних давања из Општине и других послова, ангажован је један стручни радник 
социјалног рада, почев од 09.2014.г., што је  знатно растеретило стручне раднике на пословима 
вршења јавних овлашћења, и одразило се на квалитетнији рад у овој области социјалне заштите.   

- Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим  
институцијама у Републици. Приликом остваривања права грађања и пружања услуга грађанима 
сарадња се реализује са Општином, Службом запошљавања, Домом здравља, Службом за 
катастар, Основним судом у Панчеву, Полицијском станицом, Школама. Сарадња са наведеним 
институцијама остварује се и у пружању услуга хитне интервенције у кризним ситуацијама, јер је у 
току 2014.г., потписан споразум о међусобној сарадњи тих установа. 

- Извештавање: Урађени су годишњи извештаји о раду за Министарство рада,  
запошљавања и социјалне политике, Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и 
демографију и Општину.  

- Аналитичко истраживачки рад – Центар је на основу захтева, урадио више   
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информација, у 2017. години за Установе из области социјалне заштите, Локалну самоуправу и 
друге. 
 
 Финансијски план за права по Општинској одлуци у 2018.години 

Врста позиције План за 2017.г. Извршење у 2017.г. Проц.  

Једнократне новчане помоћи    (472931) 3.972.470,оо 4.021.200,15 101 

Прихватилишта за децу и одр. (472811)   700.000,оо    236.663,44 33,80 

Помоћ за оболелу децу             (472311)   200.000,оо     46.800,оо 23,40 

За сахране соц.угрож.лица     (472611)   700.000,оо    489.727,37 61,22 

За децу-ученици спец.Школа (472931) 2.300.000,оо 1.664.456,оо 72,37 

За матер.угрож. студенте        (472931) 3.570.000,оо 3.505.000,оо 98,18 

УКУПНО ЗА ПРАВА    11.542.470,оо         9.963.846,96 95,32 

    

Плате (411 и 412) 1.114.9654,оо    988.151,15 88,65 

Материјални трошкови 3.004.500,оо 1.546.519,63 51,47 

УКУПНО ПЛАТЕ И МАТЕР.ТРОШ. 4.119.465,оо 2.534.670,78 61,53 

    

СВЕГА: ПРАВА И ТРОШКОВИ   15.661.935,оо       12.498.517,74 74,80 

 
У Алибунару, фебруара 2018.г                                             

 
 директор,        Председник управног одбора 
 Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.    Илија Пенца, ср. 
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2. УВОДНИ ДЕО 
 

• ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА: делатност Центра за социјални рад у 2017. год. исказан кроз 
услове рада, број корисника и пружених услуга и друго. 

• ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА: чине службене и друге евиденције у ЦЗСР, статистички 
извештаји, подаци добијени од других служби и друго. 

• КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ИЗВЕШТАЈ И КОЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ: извештај је намењен Управном 
одбору ЦСР, Републичком заводу за социјалну политику, Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања у Београду; Покрајинском секретаријату за 
здравство, социјалну политику и демографију, Покрајинском заводу за социјалну заштиту, 
Општини. 

   

• ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД :  
Центар за социјални рад ,,1.Март,, Алибунар основан је 01.03.1991. године. Од  01.01.1992.- 

30.04.2005.г., функционисао је као међуопштински, са седиштем у Алибунару и Одељењем у 
Пландишту, а издвајањем Одељења и формирањем ЦСР у Пландишту, почев од 
01.05.2005.године, поново ради као Центар за социјални рад за општину Алибунар.  

Центар за социјални рад, на основу јавног овлашћења, одлучује о остваривању права грађана и 
о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, Аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене Законом о социјалној заштити 
(“Сл.гласник РС,”бр. 24/11), прописима донетим на основу закона и Општинском одлуком о 
социјалној заштити. Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, 
учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе. 
Центар за социјални рад, у складу са законом: процењује потребе и снаге корисника и ризике по 
њега и планира пружање услуга социјалне заштите; спроводи поступке и одлучује о правима на 
материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите; предузима прописане мере, покреће 
и учествује у судским и другим поступцима; води прописане евиденције и стара се о чувању 
документације корисника.  

Породичним Законом (,,Сл.гласник РС,бр.18/05), Центру за социјални рад као надлежном 
органу старатељства поверени су и послови породично-правне заштите. На основу Закона о 
заштити лица са менталним сметњама („Сл.гл.РС, бр. 45/13), ЦСР учествује у покретању поступка 
за задржавање без пристанка у здравствену установу лица које има угрожавајуће понашање по 
себе или друге. 

Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
лица (,,Сл.гласник,РС,бр.85/05), Орган старатељства учествује у поступку према малолетним 
учиниоцима кривичних дела, и друго. 

Одлуком о социјалној заштити у општини Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 13/14), 
утврђена су права и услуге у области социјалне заштите која се финансирају из Буџета Општине.   
 
ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ/ГРАДА КОЈЕ ПОКРИВА ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ 

1. Основна обележја становништва општине Алибунар 
 
        По попису из:                  1991.г.                 2002.г.          индекс 2002/91          2011.г.       11/02 

Општина укупно 26550 ст.    22954 ст.          86,4      20151       87,8 

градск становништ.   9533       9217          96,6   

сеоско становништ. 17017     13639          80,1    

 

насеља     1991.         2002      индекс 2002/91  11/02 

Алибунар    3740         3431          91,7 3007 87.64 

Банатски  Карловац     6291         5820          92,5 5082 87.31 

Владимировац     4539         4111          90,5 3868 94.08 

Добрица     1622         1344          82,8 1076 80.05 

Иланџа     2034         1727          84,9 1422 82.33 

Јаношик     1222         1171          95,8 966 82.49 

Локве     2973         2002          67,3 1772 88.51 

Николинци     1630         1240          76,0 1131 91.20 

Нови Козјак       998            768          76,9 633 82.42 

Селеуш     1501         1340          89,2 1191 88.88 
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            Резултати пописа из 2011.г. су показали велики пад броја становника у нашој општини у 
односу на предходни попис за око 13%, који се због изузетно малог природног прираштаја 
становништва и одлива становништва из села ка градовима и даље наставља. 
            Општина Алибунар налази се у средишту Јужнобанатског округа и простире на 602 км2 са 
претежно пољопривредном производњном и индустријски и привредно недовољно неактивна, ретко 
насељена, са разуђеним и национално хетерогеним становништвом (поред Срба, у њој живе и 
преко 20 националних мањина, међу којима су најбројнији: Румуни; Словаци; Мађари, Македонци, 
Роми;  и друге националне мањине).   
 

старост  0-19 г.  20 -64 г  Преко 65.г 

 мушки   2050 6255 2015 

 женско 1980 5950 1956 

 
Природни прираштај становништва је изразито негативан услед малог наталитета (осим код 

ромских породица). Миграциони токови су мало успорили пад броја становништва, доласком 
избеглих и прогнаних лица, од 1991.г. и 1995.године, када их је било око 1100 и расељених лица око 
100. Изградњом станова (вел.34м2) у Селеушу, и самоизрадњом (материјал од УНХЦР-а а лична 
градња) у Владимировцу, Банатском Карловцу и Селеушу око 100 породица (близу 400 чланова) је 
интегрисано у локалну заједницу, али је њихов социјални и материјални статус, углавном остао 
тежак. Један мањи број породица успева да се ангажује у пољопривреди, док неке од тих породица 
код ЦСР остварују неки вид материјалне помоћи. 

 
У Општини има укупно око 7600 домаћинстава. Близу 60 % становништва бави се 

пољопривредом, која је и главна грана привреде у нашој Општини. 
Највећи проценат у структури домаћинстава чине двочлана домаћинства 1928 (25%), а 

затим једночлана 1642 (21,46), четворочлана 1445 (19%), трочлана 1277 (17%),  и 5 и више чланова 
1357 (18%). 

Велики је број брачних парова који живе сами око 36%; брачних парова са децом има 50%;  
мајки са децом 6% и очева са децом око 2%. 

Број незапослених у општини Алибунар је око  14% укупног становништа; Запослених лица 
има нешто изнад 3200; 

  Укупан број пензионера у општини Алибунар је 4135 (3402 ПИО запослених, 99 занатлија и 
619 земљорадника и 15 ино. пензионера), што чини око 20,50%  укупног броја грађана. 

У општини Алибунар доминантна привредна грана је пољопривреда, угашено неколико 
индустријски нерентабилних погона (ИФПА, Стаклара, ИМ „Банат“, ИГМ „Југобанат“ и др.). На 
територији општине се обрађује око 51.531 ха обрадиве земље. Старачка, и домаћинства са мањим 
поседима 5-15 ха земљишта, су углавном своју обрадиву земљу издала у закуп. Смањен је ранији 
обим сточарства (додатни вид прихода за таква домаћинства), мада сада постоји  и мањи број 
приватних фарми (свиња, крава и друге стоке). Ратарска производња, која даје спори обрт капитала 
и мањи профит, најзаступљенија је (М.Пупин је у свом тестаменту, поручио својим идворцима: „да 
производите мање робе а имате више прихода, бавите се поврћем и воћем, а ако производите 
пшеницу и кукуруз, имаћете више робе, а мање прихода“). Пољопривредна производња се одвија 
на све „већим“ приватним поседима, где се одавно „губи“ потреба за сезонским ангажовањем радне 
снаге, где су „наши“, радно способни корисници могли да остваре сезонске приходе. На територији 
наше општине, није организована већа органска производња у ратарству, па наши грађани одлазе 
организовано на дневни рад у суседне општине, које су такву производњу почеле да организују. У 
нашој Општини је регистрован већи број пољопривредних домаћинствама,  која користе регресе за 
пољопривредну производњу. У 2017. на територији атара Алибунар и  Владимировац, Општина је 
остварила сарању са инвеститором и постављена су 4 ветро генератора и темељи за још 21 ветро 
генератор, ради производње еко-струје, на ветар. 

Општина је израдила Стратегију развоја за наредних 5 година и  поставила планске основе 
за развој привреде, ради привлачења квалитетних инвестиција. Производња органске хране, са 
већом потребом за физичким радом, могла би у сезони, да ангажује незапослене кориснике НСП, 
јер у нашој Општини сталну матерјалну помоћ остварује, укупно, преко 10% становништва. 

Индустријска производња је врло мало заступљена: јер су се приватизована предузећа 
углавном угасила, а ради мањи број приватних погона, у Б.Карловцу, Алибунару,  
Владимировцу, са малим бројем запослених; У Алибунару, Б.Карловцу, Владимировцу, 
Николинцима, Локвама, Селеушу Н.Козјаку Добрици и Иланџи, где постоји и погон за производњу 
„биогаса“ – врши се откуп пољопривредних производа, код приватних предузећа са више већих 
силоса; у Локвама ПП ,,Соја-храна,, “Марела” “Дабомлек” и “Мохан-тестенине” све у производњи 
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хране. На територији општине мање је развијено приватно предузетништво (мала предузећа, 
трговине, с.з.р.). Укупан број правних лица на територији Општине је око 500.  

-Просечна месечна зарада по запосленом за 2017.г.у нашој Општини износила је нешто мање 
од 30.000,оо_ дин. 

 
I.  Д  Е  О 

 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 
- ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ, у ЦСР је било укупно запослено у 2017.г., 9 радника и то: 

Плате из Директор Струч. рад. Екон.финан. Технич.п. укупно 

Министарства 1 5 1 1 8 

Општине - 1 - - 1 

 
У 2017.г., било је запослено, стручних радника:  2 социјалне раднице-водитељи случаја  

1 са ВШС, и 1. Са ВСС (од априла 2017.,уместо преминуле колгинице 08.08.2016.г.); 1 педагог (са 
50% радног времена супервизора и 50 % водитељ случаја) 1 психолог и 1 правник, сви са ВСС, који 
су финансирани из Репбулике и 1 педагог ВСС, почев од 09.2014.г., финансиран из Општине, за 
послове по општинској одлуци.  

Од 6 стручних радника, 5 су раднице. ЦСР спада у мале центре и као такав има 1 службу за 
непосредну заштиту корисника. У делу ходника адаптирана је 1 мала канцеларија-за канцелариске 
послове. Свако од запослених поседује рачунар, сви су обучени за рад на рачунарима, а у Центру је 
постављена интерна мрежа према свим рачунарима и користи се програмски пакет „интеграл“, који 
у многоме помаже бржој и ефикаснијој евиденцији пружених мера и услуга у области социјалне 
заштите. 

- УСЛОВИ РАДА: Центар поседује: 1 писарницу (у делу раније широког ходника  
адаптирана је 1 мала канцеларија без дневног светла-за канцеларијске послове) , 5 канцеларија где 
су у 2 канцеларије по 1 стручни радник и 2  са два запослена  и 1 канцеларија у којој је директор и 
где се окупљају стручни радници на стручном тима и колегијуму; 1 просторију у којој је архива, 
ходник  и санитарни чвор, тако да се фактички користи  око 100 м2 пословног простора.  Крајем 
2014.г., године, захваљујући средствима добијеним од нашег Министарства, у Центру је дошло до 
„занављања“ технике, најсавременим рачунарима и осталом опремом, а такође је у потпуности 
обновљен и канцеларијски намештај у свим канцеларијама. Прилаз и улаз је прилагођен особама за  
инвалидитетом. У току 2015.године, Општина је обезбедила средства и извршена је замена 
неадекватних и старих прозора и улазних врата, новом пвц столаријом, чиме се добило на уштеди 
енергије, и бољим микро-климатским условима за рад. Такође, крајем 2015.г., средствима од нашег 
Министарства, набављене су недостајуће климе у 4 канцеларије, измештена је архива и 
направљена нова чајна кухиња, купљена су 3 нова мултифункцијска штампача, чиме је обезбеђено 
функционално обављање послова стручних радника у раду са грађанима.  

- ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА, сви стручни радници осим новопримљене   
запослене (која је пријављена за обуку у фебруару 2018), су прошли одговарајуће обуке и 
усавршавања за водитеље случаја, и 1 стручна радница на општинским пословима, а обуку из 
системске породичне терапије-уводни део, 2 стручна радника и породичну медијацију  3 стручна 
радника. Планира се обука за 3 стручна радника из области - стручни поступци и процедуре у раду 
ЦСР са жртвама и насилницима  и 1 стручног радника – за основну обуку водитеља случаја.  
 
II.  Д Е О 
 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
- УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли, 

старији) НА АКТИВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР. 
 

Корисници по узрасту 

Број корисника на активној 
евиденцији у току извештајног 

периода (01.01.2017. - 31.12.2017.) 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.2017. 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца (0-17) 546 500 1046 510 475 985 

Млади (18-25) 234 375 609 210 346 556 

Одрасли (26-64) 844 940 1784 793 883 1676 
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Старији (65 и више) 118 243 361 107 222 329 

Укупно 1742 2058 3800 1620 1926 3546 

 
- СОЦИО-АНАМНЕСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИСНИКА ПО УЗРАСНИМ ГРУПАМА (деца, 

млади, одрасли, старији) 
 
Разврставање (дисагрегација):  
У односу на прошлу годину, око 7% је повећан укупан број корисника на активној евиденцији 
Центра. Највеће повећање броја корисника услуга Центра за социјални рад је код подгрупе, 
одраслих повећао за око 10 %.  
Укупан број грађана који су се обраћали Центру у току 2016.године, чини близу 19 % укупног 
становништва општине.   
Највећи број материјално угрожених грађана чине одрасла лица, која су у највећем броју носиоци 
материјалних давања у Центру. Један број нових корисника, који чине групу, старијих одраслих, који 
су услед тех.вишкова, остали без посла у поодмаклој радној способности,  са временски 
ограниченим правом на новчану социјалну помоћ, и у 2017.г., оствариваће то право до стицања 
услова за пензију.  
Општина је редовно одобравала средства и за једнократне новчане помоћи за наше грађане који су 
били у повременим  или хитним социјалним потребама, и 558 лица добило  укупно 1412 
једнократних новчаних помоћи. Такође, одобрена је и месечна материјална помоћ за 20 ученика и 
234 социјално угрожена струдента, а помоћ се исплаћује и за 7 деце са инвалидитетом и њиховим 
пратиоцима за спец. Школе. Општина је пружала помоћ у регресирању трошкова путовања за 
средњошколце, обезбеђењем бесплатног аутобуског превоза ЈАТП-ом, на територији Општине и до 
Вршац и Панчева за средњошколце, као и део трошкова смештаја ученика и студената у Домове.    
 
ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА (деца, млади, одрасли, старији).  

Старосне групе  Пренети Новоевидентирани Реактивирани 
Укупно у 

2017.  
Стављени у 

пасиву 

Деца (0-17) 970 59 17 1046 61 

Млади (18-25) 487 109 13 609 53 

Одрасли (26-64) 1581 142 61 1784 108 

Старији (65 и више) 307 49 5 361 32 

У К У П Н О  3345 359 96 3800 254 

 
У нашој општини и у 2017.г. је настављен тренд, изражене материјалне угрожености грађана, 

пре свега услед велике незапослености, нарочито младих, а доста је радника са дужим радним 
стажом, остало без посла. Повећан је и број деце без родитељског старања.  

 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА 

И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
o ДЕЦА На смештају: у хранитељским породицама се налазе деца без родитељског старања, која 

су била преузета из Домова за децу, као и деца у ситуацијама хитног измештања из вишечланих 
породица због занемаривања или напуштања од стране родитеља. Деца без родитељског 
старања првенствено се смештају у хранитељске породице. Једно дете због развојних проблема 
(остварило право на ТНП) и неадекватне бриге и старања мајке,  измештено је у хранитељску 
породицу, а једно је из породичног смештаја са мајком премештено у Матерински дом у 
Звечанској, због породичног насиља. Још шесторо деце без адекватног родитељског старања је 
смештено у хранитељке породице на територији наше општине. Поред тога једна девојчица са 
асоцијалним и здравственим проблемима, измештена је у сродничку породицу код бабе и деде, 
са накнадом и још двоје деце који похађају спец. Основну школу у Вршцу је смештено код бабе и 
деде са накнадом, док је осталих 8 деце, на тзв. одобреном смештају код старатеља, без 
накнаде (члан 126. Породичног закона).  У току године укупно је било на смештају 61 деце, а на 
крају године, на смештају је остало 51 дете. Осморо деце је враћено у биолошке породице, а за 
двоје деце је због осталих разлога престао смештај. На домском смештају у Установама 
социјалне заштите, остало је још 2 деце са инвалидитетом, јер је једно дете измештено у 
хранитељску породицу. За 1 дете које је било у поступку усвојења, домаће  усвојење није успело, 
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тако да са пренетим предметом о подобности за усвојење за 1 дете из 2016.г., у 2018.г. овај ЦСР 
има на евиденцији, за усвојење, двоје деце, код који није успело домаће усвојење.  

 
МЛАДИ, ОДРАСЛИ, СТАРИЈИ; Код ове групе корисника ЦСР велики проценат чине незапослена 
лица (материјално угрожени). Корисници на смештају у домовима за ментално оболела лица, 
лишени су пословне способности, а у току 2017.г.  реализована је ревизија лишења пословне 
способности код Основног суда у Панчеву још за 12 штићеника.  На породични смештај у току 
2017.г., смештено је 3 нови корисника, а престао смештај 2 корисника (1 м. и 1 ж.), услед 
осамостаљивања. У Установе социјалне заштите смештено је нових 7 корисника, а престао је 
смештај за 7 корисника. 
 
ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ новчана социјална помоћ, једнократне новчане и помоћи у 
натури и други видови материјалне подржке грађанима, додатак и увећани додатак за помоћ и негу 
другог лица)  
 

 Старосне групе корисника носиоца права  

 Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Новч.соц.пом. 786 191 1042 127 2146 

Једнокр.нов.пом. 35 179 289 77 580 

ТНП и УТНП 23 15 106 101 245 

укупно 844 385 1437 305 2971 

 
У односу на предходну годину, број лица који су остварили право на материјалну подршку у 

Центру, повећан је за око 2%. Једнократне новчане помоћи одобраване су грађанима који су били у 
хитној социјалној потреби: за набавку лекова око 45% укупних исплата; набавка намирница око 31% 
укупних исплата; путовање, приб.неопходне документације, око 5%; за трошкове при смештају око 
6%; постпенална заштита око 1,5% и за остале намене (комуналије и слично) око 11,5%.   
Одобраване су и месечне новчане помоћи за путовања 8 деце за спец. Школе са пратиоцима;  
Трошкови сахране за 22 материјално угрожених лица; за помоћ материјално угроженим студентима 
за 130 студената; за рефундацију дела трошкова за 9 ученика у Домовима; за подршку у 
осамостаљивању за 3 корисника којима је престало хранитељство. 

Право на бесплатан кувани дневни оброк у кухињи Црвеног крста остваривало је 250 
грађана у 5 насеља у општини Алибунар и у току 2017.г. Поред тога у свих 10 насеља у Општини, 
реализован је програм хране у пакетима (пакет намењен четворочланим породицама), за 250 
материјално угрожених породица;   
o ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА према специфичним обележјима, оствареним 

правима, примењеним мерама и пруженим услугама центра за социјални рад – за укупно 41 
жртву насиља - у већини физичко и психичко злостављање. По новом Закону о спречавању 
насиља у породици, Полицијски службеник је изрекао заштитне мере у 21 предмету, а у 2 
предмета где је насиље било сложеније, и Суд је потврдио продужење изречене мере на 30 
дана.  Саветодавно се радило на оснаживању жртве и подршци шире средине и тек након 
интегративног приступа, дошло би до процесуирања за изрицања мера за заштиту од насиља. 
ПС Алибунару се редовно доставља списак дежурних „пасивних“ радника из Центра. 

o Центар не поседује потпун статистички показатељ броја корисника рома, који остварују 
материјалну и друге врсте помоћи (смештај у хранитељске породице и друго), али се 
претпоставља да чине преко 50%, од укупног броја корисника Центра за социјални рад.  Особе 
са инвалидитетом остварују права на ТНП, УТНП, једнократне помоћи и углавном су збринуте у 
оквиру природних породица. жртве трговине људима, бескућници, повратници (реадмисија) и 
слично. У 2017.г. имали смо збрињавање  1 старо лице, без породичног старања. 
 

III.  Д Е О 
ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА  И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 

-  СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦСР 
- Послови процене и планирања: урађене су почетне процене за 10 деце, 3 младих, 24 

одраслих и 7 старих лица; планови и поновни прегледи су израђивани за  укупно 41 дете,  5 
младих, 19 одраслих и 6 старих. Стручни радници су већим приливом предмета изузетно 
оптерећи у раду, али се то није одражавало на стандар и квалитет рада са странкама, јер је 
по 1 стручном раднику задуживано 634 предмета. Неодложне интервенције: у току године 
било је укупно 9 лица којима је пружена услуга хитног збрињавања, где је смештај 
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реализован у ургентне хранитељске породице или прихватну станицу. Радници су 
ангажовани у хитним интервенцијама ван радног времена а наша специфичност је што од 6 
стручних радника у нашем ЦСР, 3 стручна радника социјалног рада станују ван седишта 
ЦСР у Алибунару. У току прошле године, ангажовање радника на „пасивном“ дежурству и 
даље није плаћано;   

- Специјализовани послови се реализују у предметима који се односе се на индивидуално 
саветовање и подршку породици и одвијају се у оквиру радног времена ЦСР.  

- Супервизијски послови се одвијају кроз подршку водитеља случаја и у специфичним 
условима стручног рада у ЦСР, обзиром да је супервизор уједно и водитељ случаја са 50% 
радног времена.   

- Управно-правни послови, захтевају ангажовање правника са пуним радним временом, што 
је у ЦСР и омогућено. У току 2016.г., израђено је преко 2000 решења у поступку за 
решавање права грађана, учешће у тиму за материјална давања и у тиму за непосредну 
заштиту корисника, у радно-правним поступцима, пословима старатељства и друго.  

- Налази и мишљења се израђују за потребе Судских поступака, других надлежних установа 
као и тимског рада у ЦСР када су у питању хранитељства, хитна збрињавања и друго. 

- Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе.  За послове 
материјалних давања из Општине и других послова, ангажован је један стручни радник 
социјалног рада, почев од 09.2014.г., што је  знатно растеретило стручне раднике на 
пословима вршења јавних овлашћења, и одразило се на квалитетнији рад у овој области 
социјалне заштите.   

- Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама у 
Републици. Приликом остваривања права грађања и пружања услуга грађанима сарадња се 
реализује са Општином, Службом запошљавања, Домом здравља, Службом за катастар, 
Основним судом у Панчеву, Полицијском станицом, Школама. Сарадња са наведеним 
институцијама остварује се и у пружању услуга хитне интервенције у кризним ситуацијама, 
јер је у току 2014.г., потписан споразум о међусобној сарадњи тих установа. 

- Извештавање: Урађени су годишњи извештаји о раду за Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике, Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и 
демографију и Општину.  

- Аналитичко истраживачки рад – Центар је на основу захтева, урадио више  информација, у 
2017. години за Установе из области социјалне заштите, Локалну самоуправу и друге. 

 
 Финансијски извештај за права по Општинској одлуци у 2017.години 

Врста позиције План за 2017.г. Извршење у 2017.г. Проц.  

Једнократне новчане помоћи    (472931) 3.972.470,оо 4.021.200,15 101 

Прихватилишта за децу и одр. (472811)   700.000,оо    236.663,44 33,80 

Помоћ за оболелу децу             (472311)   200.000,оо     46.800,оо 23,40 

За сахране соц.угрож.лица     (472611)   700.000,оо    489.727,37 61,22 

За децу-ученици спец.Школа (472931) 2.300.000,оо 1.664.456,оо 72,37 

За матер.угрож. студенте        (472931) 3.570.000,оо 3.505.000,оо 98,18 

УКУПНО ЗА ПРАВА    11.542.470,оо         9.963.846,96 95,32 

    

Плате (411 и 412) 1.114.9654,оо    988.151,15 88,65 

Материјални трошкови 3.004.500,оо 1.546.519,63 51,47 

УКУПНО ПЛАТЕ И МАТЕР.ТРОШ. 4.119.465,оо 2.534.670,78 61,53 

    

СВЕГА: ПРАВА И ТРОШКОВИ   15.661.935,оо       12.498.517,74 74,80 

 
 

У Алибунару, фебруара 2018.г                                             
 
 директор,        Председник управног одбора 
 Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.    Илија Пенца, с.р. 
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