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Број 11

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

50.
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'' 46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 20. тачка 5. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
рој 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 15. тачка 6. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар
(''Сл.лист општине Алибунар'' број 12/2008 и 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на 30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године, доноси
О Д Л У К У
О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација и начин обављања јавног превоза, превоза за сопствене
потребе лица и ствари који се обавља на територији општине Алибунар.
Члан 2.
Јавни превоз путника може се обављати као линијски, ванлинијски и ауто-такси превоз.
Члан 3.
Превоз у друмском саобраћају обавља се возилима која испуњавају услове утврђене Законом о
превозу у друмском саобраћају, прописима о безбедности саобраћаја на путевима и прописима о
стандардима за поједине врсте возила.
Члан 4.
У возилу којим се обавља превоз у друмском саобраћају, осим путничког аутомобила у својини
грађанина, којим грађанин врши превоз за личне потребе и путничког аутомобила којим се обавља аутотакси превоз и путничког аутомобила привредних субјеката којима се обавља превоз, мора се налазити
путни налог попуњен на прописан начин, оверен и потписан од стране овлашћеног лица и лица одговорног
за контролу техничке исправности возила.
Члан 5.
Возило којим се обавља превоз у друмском саобраћају, осим путничких аутомобила у својини грађана,
мора бити прописно обележено у смислу члана 5. Закона о превозу у друмском саобраћају, односно не сме
имати други натпис осим ознаке фирме или назива власника возила.
Члан 6.
Јавни превоз путника и ствари може обављати предузеће, друго правно лице и предузетник, који су
регистровани за обављање те врсте превоза.
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Линијски превоз путника може обављати предузеће или друго правно лице регистровано за
обављање те врсте превоза и мора испуњавати услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају
и овом Одлуком.
Превоз за сопствене потребе може обављати предузеће, друго правно лице, предузетник и грађанин
ако испуњава услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају и овом Одлуком.
II - ЈАВНИ ПРЕВОЗ
1. Заједничке одредбе
Члан 7.
Линијски превоз путника може обављати предузеће или друго правно лице (у даљем тексту:
превозник) које је власник најмање три регистрована аутобуса.
Ванлинијски превоз путника може обављати превозник који има најмање једно регистровано возило
(аутобус или путнички аутомобил са девет седишта, рачунајући и седиште возача) за превоз путника.
Јавни линијски и ванлинијски превоз ствари може обављати превозник који има најмање једно
регистровано моторно возило за превоз ствари.
Члан 8.
Јавни превоз путника и ствари може обављати превозник који има обезбеђен паркинг простор за сва
возила којима обавља превоз.
Члан 9.
Јавни превоз путника и ствари обавља се у складу са овом Одлуком и општим условима превоза.
Општи услови превоза садрже нарочито: заштитно време, начин и услове пријема путника у аутобус
на аутобуским станицама и аутобуским стајалиштима, повластице за превоз одређених путника, услове за
пријем и чување пртљага и ствари који су примљени на превоз, правила коришћења возила и услове
ускраћивања превоза (забрана пушења, узнемиравање путника и возача и сл.), врсте накнада и доплата за
посебне услуге, могућност коришћења прелазних возних карата, начин упознавања корисника превоза са
условима превоза и слично.
Заштитно време је временски интервал у коме се не може извршити регистрација нових линија –
полазака, а које се односи на време пре и после регистрованих линија и то 15 минута пре и после
регистроване линије у претходном регистрационом периоду.
Општи услови превоза морају бити објављени у средствима јавног информисања или на други
одговарајући начин.
Превозник и посада возила дужни су на захтев корисника превоза дати на узвид опште услове
превоза.
Члан 10.
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако посебним прописима није другачије одређено, не
могу се превозити деца испод шест година старости без пратиоца, лица оболела од заразних болести,
лица у напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако запаљиве, отровне, радиоактивне,
нагризајуће, заразне материје и органски пероксиди.
Члан 11.
У возилу којим се обавља јавни превоз ствари, мора се, за све време превоза, налазити товарни лист,
односно други документ који садржи све податке о роби која се превози.
2. Линијски превоз
Члан 12.
Линијским превозом путника сматра се превоз путника који се обавља на истом превозном путу,
свакодневно, односно истог дана у недељи, у исто време и са истим местима укрцавања и искрцавања
путника.
Линијски превоз путника обавља се као:
- градски превоз, на територији града, односно насељеног места;
- приградски превоз, између два или више насељених места на територији општине.
Члан 13.
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Превозник може отпочети и обављати јавни превоз у линијском градском и приградском саобраћају,
ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о исправности возила.
Превозник је дужан осам дана пре отпочињања линијског превоза да обавести кориснике превоза
путем средстава јавног информисања или да на други начин објави ред вожње.
Члан 14.
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње подноси се Општинској управи Алибунар, 30 дана пре
почетка обављања линијског превоза.
Општинска управа Алибунар дужна је да у року од 15 дана oд дана пријема захтева овери и региструје
ред вожње.
Ред вожње у градском и приградском превозу оверава се са роком важења oд годину дана и почетком
примене од 1. јуна текуће године.
Регистар оверених редова вожње води се код Општинске управе Алибунар.

-

Члан 15.
Уз захтев за регистрацију реда вожње превозник је дужан да поднесе:
доказ да је регистрован за обављање ове делатности,
предлог реда вожње за сваку линију са временом поласка,
доказ о испуњавању услова предвиђених Законом,
подаци о могућностима коришћења стајалишта.

Члан 16.
Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.
У току важења реда вожње, превоз се може привремено обуставити или изменити у случајевима
предвиђеним чл.19. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају.
Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из ст.2. овог члана, да о томе обавести Општинску
управу Алибунар, а кориснике превоза преко средстава информисања или на други одговарајући начин.
Члан 17.
Ред вожње, односно полазак из реда вожње брисаће се из регистра у случајевима предвиђеним
чланом 20. став 1. Закона о превозу у друмском саобраћају.
Брисање реда вожње, односно поласка из регистрованог реда вожње врши Општинска управа
Алибунар.
Превозник коме је брисан ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње не може на тој
релацији, у следећа два регистрациона периода, регистровати ред вожње са већим бројем полазака од
броја полазака које има по извршеном брисању.
Члан 18.
Превозник је дужан у линијском превозу да прими сваког путника и ствари у границама расположивих
места за путнике односно корисне носивости возила, ако законом није другачије одређено.
Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу се смештати у делу возила у коме се налазе
места за превоз путника.
Члан 19.
Превозник може престати са обављањем линијског превоза под условом да је одјавио ред вожње,
односно полазак из регистрованог реда вожње органу надлежном за регистрацију и оверу реда вожње
најкасније 30 дана пре престанка обављања линијског превоза и да је у истом року преко средстава јавног
информисања или на други одговарајући начин најавио престанак обављања линијског превоза.
Превозник који је одјавио ред вожње из става 1. овог члана не може на тој релацији у следећа два
регистрациона рока регистровати редове вожње са већим бројем полазака од броја полазака које има по
извршеној одјави.
Члан 20.
Превозник је обавезан да превоз у линијском градском и приградском саобраћају започне са
аутобуске станице у Алибунару.
Превозник из става 1. овог члана може започети превоз и са стајалиша које решењем одреди
надлежна организациона јединица Општинске управе Алибунар, ако је то у интересу боље организације
превоза и под условом да је аутобуско стајалиште унето у ред вожње.
Члан 21.
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Превозник који користи аутобуску станицу, доставља аутобуској станици ред вожње за сваку линију 10
дана пре почетка обављања превоза на тој линији, а аутобуска станица истиче на видном месту ред вожње
у складу са Законом.
Превозник који користи аутобуску станицу у обавези је да пре отпочињања превоза закључи уговор са
Аутобуском станицом у Алибунару у коме ће се дефинисати међусобни односи, предвиђени Законом о
друмском саобраћају.
Члан 22.
Возач аутобуса и кондуктер старају се о безбедном улажењу и излажењу путника у возило.
Инвалиди, стари и болесни путници, трудне жене и лица са децом до шест година старости имају
првенство уласка у аутобус на предња улазна врата.
Лица из става 1. овог члана дужна су да после сваке завршене вожње прегледају аутобус и преузму
заборављене и изгубљене ствари и исте уз записник предају овлашћеном раднику аутобуске станице.
Члан 23.
Путник за извршени јавни превоз плаћа накнаду о чему му превозник издаје возну карту и потврду за
превоз путничког пртљага, како је Законом прописано.
Члан 24.
Путник у аутобусу може заузети само једно место.
Задржавање на предњој платформи је забрањено, а на задњој је дозвољено само ако у
унутрашњости аутобуса нема места.
Члан 25.
У случају прекида саобраћаја или квара, путници могу изаћи на месту заустављања аутобуса.
Путници који су изашли због квара аутобуса, могу са истом картом наставити вожњу другим аутобусом
којег је превозник обавезан да пошаље уместо неисправног аутобуса.
3. Аутобуска стајалишта
Члан 26.
Аутобуско стајалиште мора имати прописане ознаке и изграђену односно означену саобраћајну
површину за заустављање аутобуса у насељеном месту, извод из реда вожње и испуњавати друге
прописане услове.
Аутобуско стајалиште мора бити спојено са најближом пешачком стазом или тротоаром и обележено
са прописаним саобраћајним знаком.
О изградњи и уређењу аутобуских стајалишта стара се предузеће којем су поверени послови
одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима.
О државању и чишћењу аутоуских стајалишта стараће се:
- у Алибунару: ДЈКП „Универзал“ Алибунар;
- у Банатском Карловцу: ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац;
- у Владимировцу: ДЈКП „Бунар“ Владимировац;
- у осталим насељеним местима на територији општине Алибунар: месне заједнице у тим насељеним
местима.
Члан 27.
За линијски градски и приградски превоз путника на територији општине Алибунар одређују се
следећа аутобуска стајалишта:
У Алибунару: Аутобуска станица у улици Братства и јединства број 6 и стајалишта у улици Железничка
број 26 и 47 и улици Жарка Зрењанина број 96 и 97;
У Банатском Карловцу: аутобуска стајалишта у улици Немањина број 50 са обе стране, улици
Алибунарски пут рој 12 и бб и у улици Немањиној бб (код ИГМ „Југобанат“);
У Николинцима: аутобуско стајалиште у улици Главна број 132 и број 119, улица Главна број 44 и 49 и
улица Главна број 2 и 1;
У Владимировцу: аутобуско стајалиште на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића и углу улица
Цара Лазара и Сутјеске, стајалиште на углу улица Цара Лазара и Михаја Еминескуа са обе стране и на
углу улица Цара Лазара и Баштенске са обе стране;
У Локвама: аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита број 107 са обе стране;
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У Јаношику: аутобуско стајалиште у улици Чмеликовој 54 са обе стране и улици Жарка Зрењанина 67
са обе стране;
У Селеушу: аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита 125 са обе стране и на раскрисници улица
Жарка Зрењанина и Школска са обе стране;
У Иланџи: улица Милоша Црњанског код броја 44 и 35 и код броја 90 и 91 и Улица Саве Вељковића број
10 са обе стране;
У Новом Козјаку: аутобуско стајалиште у улици Светог Саве (код парка) бб, са обе стране;
У Добрици: у улици Светог Саве и Жарка Зрењанина са обе стрне и раскрсници улица Жарка
Зрењанина и Михајла Пупина са обе стране;
На Девојачком Бунару: код спортског терена, са обе стране.
Члан 28.
Паркиралишта за теретна возила посебним решењем одређује надлежна организациона јединица
Општинске управе општине Алибунар.
4. Ванлинијски превоз
Члан 29.
Ванлинијски превоз путника обавља се аутобусом или путничким аутомобилом са 9 седишта,
рачунајући и седиште возача.
Члан 30.
Ванлинијски превоз путника и ствари обавља се на основу писменог уговора закљученог између
превозника и корисника превоза, а којим се утврђује нарочито релација са утврђеним полазиштима и
одредиштем; време обављања превоза; цена превоза и места укрцавања и искрцавања путника односно
места утовара и истовара ствари.
У ванлинијском превозу путника, превозник може за једну вожњу закључити само један уговор.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у местима која су утврђена
уговором из става 1. овог члана. Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника и ствари
мора бити закључен пре постављања возила за укрцавање путника у полазишту.
У ванлинијском превозу путника, осим ванлинијског превоза путника из члана 31. ове Одлуке,
превозник мора да има доказ о уплати цене ванлинијског превоза – вожње утврђене уговором из става 1.
овог члана за све време обављања превоза.
Члан 31.
Као ванлинијски превоз путника сматра се и превоз радника из места становања на посао и са посла,
односно ђака и студената, из места становања до школе и из школе, на основу писменог уговора, са
посебним возним исправама (недељна, ме-сечна, годишња и сл) и без примања других путника.
Превозници који обављају ванлинијски превоз путника не смеју стајати ни примати путнике на
аутобуском стајалишту за линијски превоз путника.
Члан 32.
У возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника мора се налазити примерак уговора на основу
кога се обавља превоз, општи услови превоза, списак путника за које је уговорен превоз и у доњем десном
углу ветробранског стакла истакнут натпис: ''слободна вожња''.
Списак путника из става 1. овог члана мора бити закључен и оверен печатом превозника пре
постављања возила за укрцавање путника у полазишту.
Списак путника из става 1. овог члана мора бити сачињен посебно за сваку вожњу садржану у уговору
о превозу, и у њему се не може налазити већи број имена путника од броја расположивих места уписаних у
саобраћајној дозволи возила.
5. Ауто- такси превоз
Члан 33.
Ауто-такси превоз путника обавља се путничким аутомобилом који има највише пет седишта,
рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата.
У путничком аутомобилу којим се обавља ауто-такси превоз мора бити на видном месту за корисника
превоза уграђен исправан, пломбиран и баждарен таксиметар са важећим роком употребе и истакнут назив
ауто-такси превозника.
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На крову путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз мора бити истакнут назив: ''ТAXI’’.
Члан 34.
Ауто-такси превоз путника може обављати предузеће, друго правно лице и предузетници ако
испуњавају услове предвиђене Законом и овом Одлуком (у даљем тексту: такси превозник).
Члан 35.
За обављање ауто-такси превоза, предузетник, поред услова прописаних Законом, мора да испуњава
и следеће услове:
- да поседује возачку дозволу ''Б'' категорије;
- да је власник путничког аутомобила или корисник возила по уговору о лизингу којим ће обављати
такси превоз;
- да има закључен уговор о коришћењу такси станице;
- да има склопљен уговор о редовном одржавању возила са предузећем, другим правним лицем или
предузетником о одржавању возила;
- да има такси дозволу, коју мора увек за време рада да носи са собом;
- да у возилу има противпожарни апарат, пломбиран и са важећим роком употребе;
- да има истакнут ценовник услуга;
- да на возилу нема других натписа осим назива фирме односно власника возила;
- да обавља такси превоз само једним такси возилом за које има такси дозволу;
- да има пребивалиште на територији општине Алибунар.
За обављање ауто-такси превоза путника, правно лице мора поред услога прописаних Законом да
испуњава и следеће услове:
- да је регистровано за обављање ауто-такси превоза у складу са Законом и овом Одлуком;
- да има седиште на територији општине Алибунар;
- да ауто-такси возач који је запослен у правном лицу испуњава услове из става 1. овог члана, осим
алинеје 2. и 9.;
- да има најмање једно моторно возило у власништву или по основу уговора о лизингу;
- да постоји слободно место за ауто-такси возило у складу са Програмом из члана 41. ове Одлуке и
- да моторно возило које поседује, испуњава ове услове у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 36.
Такси возач је обавезан:
- да има такси дозволу која садржи: редни број регистра, име и презиме такси возача, адресу, лични
број, слику, регистарски број, марку и топ возила, идентификациони број и назив асоцијације којој
припада место за оверу такси дозволе;
- да све измене везане за податке које садржи такси дозвола пријави надлежном органу у року од 15
дана од дана наступања измена, у циљу уношења истих у регистар и такси дозволу;
- да сваке године на дан издавања такси дозволе, а најкасније 30 дана од дана издавања, изврши
продужење такси дозволе након обављеног естетског прегледа возила;
- да у случају престанка обављања превоза или привременог обављања превоза поднесе захтев о
одјави радње или за привремену обуставу рада и надлежном органу врати такси дозволу, а такси
асоцијацији такси ознаку;
- да приликом регистрације возила осигура путнике у јавном превозу.
Такси дозволу и индентификациони картон издаје Општинска управа –организациона јединица
надлежна за послове привреде.
Такси дозвола и индентификациони картон продужавају се сваке године.
Изглед и димензије такси исправа прописује Општинска управа.
Члан 37.
Такси превозник је обавезан да приликом отпочињања ауто-такси превоза укључи таксиметар и
услуге изврши најкраћим путем до места опредељења путника, а цену превоза наплати на основу износа
утврђеног радом таксиметра.
Такси превозник је обавезан да путнику изда рачун о извршеној услузи са уписаном релацијом и
износом.
Члан 38.
Кад путник захтева да такси возило дође са такси станице на одређено место са кога ће вожња
отпочети, накнаду за превоз не сноси путник од места на коме се возило налазило у тренутку позива.
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Члан 39.
Такси возач који врши превоз лица дужан је да прими на превоз сваког путника или ствари у
границама расположивих седишта.
За превоз пртљага наплаћује се посебна накнада према истакнутом ценовнику.
Члан 40.
Путничким аутомобилом којим се обавља ауто-такси превоз путника не може се обављати линијски
превоз путника.
Члан 41.
У оквиру годишњег и вишегодишњег планирања потреба у јавном превозу путника и ствари на
територији општине Алибунар, планирају се потребе за ауто-такси превозом.
Годишњи план потреба за ауто-такси превозом садржи број ауто-такси возила, чијим радом се
задовољавају потребе за овом врстом превоза.
Годишњи план потреба за ауто-такси превозом на територији општине Алибунар доноси председник
општине, у складу са саобраћајно-техничким условима крајем текуће за наредну годину.
Потребан број ауто-такси возача утврђен годишњим планом преиспитује се у јуну месецу за наредну
годину.
6. Такси станице
Члан 42.
Такси станице су одређене и уређене саобраћајне површине намењене за стајање такси возила.
Такси станице морају бити спојене са најближом пешачком стазом или тротоаром и обележене
прописаним саобраћајним знаком.
На стајалишту се места за стајање такси возила обележавају хоризонталном сигнализацијом са
ознаком ''ТАXI'' и вертикалним знаком ''Забрањено заустављање и паркирање'' и допунском таблом ''осим
за ТАXI возила'', са укупним бројем такси места.
Члан 43.
Просторни положај локације такси станице одређују се решењем надележнг секретаријата у
Општинској управи, у складу са просторно-планском документацијом.
О изградњи, уређивању и одржавању такси станица стара се предузеће надлежно за уређење
грађевинског земљишта, које са такси превозницима закључује уговор о коришћењу такси станице.
Члан 44.
На такси станицама возила се паркирају по реду доласка и по истом реду врше пријем и превоз
путника.
Путник на такси станици може користити такси возило по свом избору.
Члан 45.
Такси превозник може примати путнике на превоз и ван такси станице односно на местима где није
забрањено заустављање и паркирање.
Такси превозник не сме стајати нити примати путнике на аутобуском стајалишту за линијски превоз
путника.
III - ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 46.
Предузеће, друго правно лице, предузетник и грађанин, корисник возила, може вршити превоз за
сопствене потребе и то:
1. Превоз ствари за задовољавање потреба у обављању своје делатности;
2. Превоз својих радника или других лица у вези са вршењем послова из своје делатности, као и
превоз чланова породица радника за одлазак на одмор или рекреацију.
Члан 47.
Превозом за сопствене потребе, у смислу ове Одлуке, сматра се и превоз лица који врше:
1. угоститељска предузећа, друга правна лица и предузетници који обављају угоститељску делатност,
као и одмаралиша која превозе своје госте;
2. установе у области здравствене и социјалне заштите код превоза болесника;
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3. туристичка предузећа, друга правна лица и предузетници који обављају туристичку делатност, кад
на основу посебног уговора превозе групе туриста без успутног примања путника;
4. културне, просветне и спортске организације, удружења, заједнице и друге организације у тим
областима кад превозе своје ученике, студенте, наставно особље, односно своје чланове;
5. предузетник који врши оспособљавање кандидата за возаче и
6. предузећа, друга правна лица и предузетници који врше погребне услуге.
Члан 48.
У аутобусу – возилу којим се обавља превоз за сопствене потребе мора се налазити списак радника и
других лица оверен од стране корисника возила или други доказ о праву тих радника и лица за превоз.
На бочним странама или у доњем десном углу ветробранског стакла аутобуса и теретног моторног
возила којим се обавља превоз за сопствене потребе, мора бити натпис: ''превоз за сопствене потребе''.
У теретном моторном возилу којим се обавља превоз ствари за сопствене потребе, мора бити
документ (отпремница и сл.) из кога се може утврдити власник и врста ствари које се превозе.
IV – НАДЗОР
Члан 49.
Општинској управи поверено је вршење послова инспекцијског надзора над применом Закона о
превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу Закона, у обављању локалног превоза путника
и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе
лица и ствари и ауто-такси превоза.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор Општинске управи, који као
овлашћено лице у вршењу послова инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском
саобраћају и прописа донетих на основу Закона којим се уређује локални превоз, има дужности и
овлашћења из члана 44. и 44а Закона о превозу у друмском саобраћају.
Саобраћајни инспектор има право да, ради остваривања прегледа на путевима и улицама на
територији општине Алибунар, зауставља возила, изузев возила одређених Законом.
Заустављање возила из претходног става врши се истицањем саобраћајног знака ''забрањен
саобраћај свим возилима у оба смера'', на коме је уписано ''СТОП''.
V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Превозник, односно физичко или правно лице коме је у вршењу јавног превоза или превоза за
сопствене потребе искључено возило, дужан је да на месту паркирања које му је одређено, обезбеди
возило.
Привремено одузето возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа,
чува се до правоснажног окончања прекршајног односно поступка за привредне преступе, о трошку
власника односно лица од кога је привремено одузето.
Начин одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом из става 2. овог члана,
прописано је Правилником о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које
је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа.
Члан 51.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно
лице ако:
1. обавља превоз возилима која не испуњавају прописане услове (члан 3. Одлуке);
2. у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица (члан 4.
Одлуке);
3. возило којим се обавља превоз није на прописан начин обележено (члан 5. Одлуке);
4. обавља превоз, а не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;
5. обавља јавни превоз ствари, односо линијски превоз путника, односно ванлинијски превоз путника
супротно одредбама члана 7. ове Одлуке;
6. обавља јавни превоз противно општим условима превоза и ако не да на увид кориснику превоза
опште услове превоза (члан 9.);
7. у возилу у којем обавља јавни превоз путника, превози лица и ствари супротно одредбама члана 10.
ове Одлуке;
8. у возилу којим обавља јавни превоз ствари, нема товарни лист или други документ о стварима која
се превозе (члан 11);
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9. отпочне обављање линијског превоза без регистрованог и овереног реда вожње и без доказа о
исправности возила (члан 13. став 1.);
10. не обавести кориснике превоза о почетку обављања линијског превоза (члан 13. став 2.);
11. се не придржава регистрованог и овереног реда вожње (члан 16. став 1.);
12. у току важења реда вожње привремено обустави линијски превоз супротно одредбама члана 16.
став 2.;
13. пре почетка обуставе линијског превоза о томе не обавести Општинску управу Алибунар, односно
кориснике превоза (члан 16. став 3.);
14. у линијском превозу не прими путнике и ствари у границама расположивих места за путнике,
односно корисне носивости возила (члан 18. став 1.);
15. не обезбеди превоз пртљага истовремено са превозом путника (члан 18. став 2.);
16. не обавести кориснике превоза о престанку обављања линијског превоза сагласно члану 19. Одлуке;
17. обавља превоз супротно члану 20. ове Одлуке;
18. не истакне ред вожње сагласно члану 21. ове Одлуке;
19. обавља превоз супротно члану 22. ове Одлуке;
20. не изда возну карту односно потврду за превоз путничког пртљага (члан 23. Одлуке);
21. не обезбеди друго возило за превоз путника уместо поквареног, како је предвиђено у члану 25.
Одлуке;
22. не изгради и обележи на прописан начин аутобуско стајалиште (члан 26. став 3, 4. и 5.);
23. ванлинијски превоз путника и ствари обавља противно одредбама члана 30. и 31. ове Одлуке;
24. у возилу којим обавља ванлинијски превоз путника нема примерак уговора на основу кога се обавља
превоз, опште услове превоза, списак путника за које је уговорен превоз, у доњем десном углу
ветробранског стакла истакнут натпис: ''слободна вожња'' и путни налог (члан 32. став 1.);
25. у обављању ванлинијског превоза путника не закључи и не овери печатом превозника списак
путника пре постављања возила (члан 32. став 2.):
26. је у обављању ванлинијског превоза путника сачинило списак путника противно одредби члана 32.
став 3. Одлуке;
27. ауто такси превоз путника обавља супротно одредбама члана 33. ове Одлуке;
28. такси возач не поступи по члану 36. Одлуке;
29. у вршењу ауто-такси превоза не укључи таксиметар, или не изврши услугу најкраћим путем, или не
наплати цену превоза на основу износа утврђеног радом таксиметра (члан 37. став 1.):
30. не изда рачун о извршеној услузи, сходно члану 37. став 2. Одлуке;
31. не прими путнике сагласно члану 39. Одлуке;
32. путничким аутомобилом којим обавља ауто-такси превоз обавља линијски превоз (члан 40.);
33. такси превоз путника обавља супротно члану 44. Одлуке;
34. прима путнике на аутобуским стајалиштима за линијски превоз путника (члан 45. став 2.);
35. превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 47. и 48. ове Одлуке;
36. не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 3. и 4. ове Одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара и
одговорно лице у предузећу односно у другом правном лицу.
Члан 52.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник,
односно превозник који обавља ванлинијски превоз путника и такси превозник ако учини прекршаје
наведене у члану 50. ове Одлуке.
Члан 53.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај грађанин ако:
1. обавља превоз возилом које не испуњава прописане услове из Закона (члан 3. Одлуке);
2. у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од овлашћеног лица (члан 4. Одлуке);
3. возило којим се обавља превоз није на прописан начин обележено (члан 5. Одлуке);
4. обавља превоз, а не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;
5. не плати накнаду за обављен превоз (члан 23. Одлуке);
6. обавља превоз путника супротно одредбама члана 34. и 35. ове Одлуке;
7. наплати накнаду за обављен превоз, без укључивања таксиметра (члан 37. Одлуке);
8. не плати накнаду за превоз пртљага (члан 39. став 2. Одлуке);
9. превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 47. ове Одлуке;
10. превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 48. ове Одлуке;
11. не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 4 Одлуке).
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Члан 54.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се предузеће, правно лице,
односно предузетник и ауто-такси превозник који обавља ванлинијски превоз путника ако:
1) у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица (члан 4.
Одлуке);
2) возило којим се обавља превоз није на прописан начин обележено (члан 5. Одлуке);
3) обавља превоз, а не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;
4) ванлинијски превоз путника и ствари обавља противно одредбама члана 31. став 2. ове Одлуке;
5) у возилу којим обавља ванлинијски превоз путника нема: примерак уговора на основу којег се
обавља превоз, опште услове превоза, списак путника за који је уговорен превоз и у доњем десном
углу ветробранског стакла истакнут натпис ''слободна вожња'' и путни налог (члан 32. став 1.);
6) у обављању ванлинијског превоза путника није закључило и оверило печатом превозника списак
путника пре постављања возила (члан 32. став 2. Одлуке;
7) је у обављању ванлинијског превоза путника сачинила списак путника противно одредби члана 32.
став 3. Одлуке;
8) ауто-такси превоз обавља без уграђеног, исправног, пломбираног и баждареног таксиметра са
важећим роком употребе и истакнутим називом ауто-такси превозника (члан 33. став 2.);
9) ауто-такси превоз обавља без истакнутог назива ''ТАХI'' на крову путничког аутомобила (члан 33.
став 2.);
10) врши превоз путника супротно одредбама члана 34. ове Одлуке;
11) у вршењу ауто-такси превоза не укључи таксиметар, не изврши услугу најкраћим путем и не наплати
цену превоза на основу износа утврђеног радом таксиметра (члан 36. став 1.);
12) не изда рачун о извршеној услузи сходно члану 387. став 2. Одлуке;
13) путничким аутомобилом којим обавља ауто-такси превоз обавља линијски превоз (члан 40.);
14) прима путнике на аутобуским стајалиштима за линијски превоз путника (члан 45. став 2.);
15) у возилу којим обавља превоз за сопствене потребе, на бочним странама или у доњем десном углу
ветробранског стакла нема истакнут натпис ''превоз за сопствене потребе'' (члан 48. став 2.);
16) у возилу којим обавља превоз за сопствене потребе нема документ (отпремницу) из којег се може
утврдити власник и врсте ствари које се превоза (члан 48. став 3.);
17) не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 4.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места новчаном казном од 2.500,00 динара
физичко лице и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара казниће се грађанин ако:
1) у возилу нема путни налог уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица (члан 4.
Одлуке);
2) возило којим се обавља превоз нема на прописан начин на бочним странама исписану фирму
односно назив власника возила, или ако је стављен други натпис (члан 5. Одлуке);
3) не наплати накнаду за извршен превоз (члан 23. ове Одлуке);
4) врши превоз путника супротно одредбама члана 34. ове Одлуке;
5) превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама члана 48. ове Одлуке;
6) не заустави возило на знак ''стоп'' (члан 49. став 4.).
Новчану казну из става 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу места саобраћајни инспектор.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о превозу у друмском саобраћају на
територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар '' бр. 17/2009).
Члан 56.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 34-18/15-06
Датум: 16. март 2015.г.
АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

51.
На основу чланa 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 40. алинеја 18. Статута општине Алибунар (''Сл.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 30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године доноси
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских,
трговинских и занатских радњи, објеката забавног карактера и експозитурама банака коеј послују са
текућим рачунима и штедним улозима грађана на територији општине Алибунар.
Под угоститељским објектима у смислу ове Одлуке подразумевају се угоститељски објекти за
пружање услуга смештаја и угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића, или само пића,
независно од назива под којим послују.
Под трговинским радњама подразумевају се продавнице за промет робе на мало, бензинске пумпе и
апотеке.
Под занатским објектима подразумевају се објекти за производњу и оправку одређених производа на
занатски начин.
Под објектима забавног карактера подразумевају се клубови забавних игара, луна паркови, спортске
кладионице, као и објекти сличног карактера.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Угоститељски објекти за пружање услуга смештаја: хотели, мотели, пансиони, туристички апартмани
и кампови могу имати непрекидно радно време од 0-24 часа, али искључиво за услуге смештаја.
Члан 3.
Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића, или само пића, могу бити отворени и
пружати угоститељске услуге сваког дана, осим петка и суботе, и то:
1. ресторани, кафане, аперитив барови, клубови при удружењима грађна, друштвених организација и
других правних лица, гостионице, крчме, пивнице, кафе-барови, кафе-чајџинице, кафепосластичарнице, бифеи, пицерије, грил-барови, диско-барови, дансинг-барови, ноћни клубови,
ноћни барови, кабареи, снек-барови, касина, печењаре, хамбургерије, ћевабџинице, летњи
ресторани-баште – од 07.00 до 24.00 часа;
2. млечни ресторани, ресторани-самопослуге, експрес-ресторани, кетеринг објекти, рестораникиосци, посластичарнице и покретни угоститељски објекти – од 07.00 до 24.00 часа;
3. дискотеке – од 19.00 до 24.00 часа.
Објекти забавног карактера могу бити отворени сваког дана од 09.00 до 23.00 часа.
Угоститељски објекти из става 1. и 2. овог члана могу бити отворени и пружати угоститељске услуге
петком и суботом најдуже до 01.00 часа наредног дана.
Члан 4.
Угоститељски објекти из члана 3. став 1. и 2. ове Одлуке могу бити отворени и пружати угоститељске
услуге за време државних и верских празника, сеоских слава-дана насељеног места, свадби, прослава
матурских вечери и других сличних прослава до 04.00 часа наредног дана, уз обавезно претходно издато
одобрење које даје Општинска управа општине Алибунар – организациона јединица надлежна за послове
урбанизма, комунално-стамбених послова и заштиту животне средине.
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Одобрење за продужено радно време издаје се на писани захтев одговорног лица у правном лицу,
односно предузетника-оснивача радње. Захтев се подноси најкасније три дана пре почетка коришћења
продуженог радног времена.
Одговорно лице у правном лицу, односно предузетник-оснивач радње, дужан је на улазним вратима,
или на другом видном месту на уласку у објекат, истаћи почетак и завршетак продуженог радног времена.
Члан 5.
Радно време трговинских и занатских радњи може бити у интервалу од 06.00 до 22.00 часа.
Члан 6.
Распоред, почетак и завршетак радног времена прописано овом Одлуком, обавештење о
привременој одсутности и обавештење о привременој обустави вршења делатности, мора бити истакнуто
на улазним вратима, излогу, или неком видном месту на улазу у објекат, најкасније три дана пре прочетка
примене.
Члан 7.
Извођење и емитовање музичког програма мора бити у складу са прописима о буци.
Није дозвољено постављање звучника и музичких апарата у отвореном простору (летње баште и
слично).
Угоститељски објекти из члана 3. ове Одлуке могу емитовати музику или приређивати музички
програм најдуже до 24.00 часа, а петком и суботом до 01.00 часа наредног дана.
Члан 8.
Одговорно лице или радник у угоститељском објекту, трговинској или занатској радњи, или у објекту
забавног карактера, дужни су да омогуће комуналном инспектору улазак у објекат и преглед радног
времена објекта.
III НАДЗОР
Члан 9.
Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врши Општинска управа општине Алибунар, преко
комуналне инспекције.
Члан 10.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:
1. изврши преглед пословних просторија,
2. наложи решењем, извршење обавеза утврђених овом Одлуком,
3. подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
4. предузме и друге мере за које је овлашћен законом, овом Одлуком или другим актом.
Члан 11.
Радно време трговинских радњи за промет прехрамбених производа предвиђено овом Одлуком
може се променити посебним решењем Општинске управе општине Алибунар – организационе јединице
надлежне за послове урбанизма, комунално-стамбених послова и заштите животне средине у оправданим
разлозима на писани захтев власника трговинске радње.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Новчаном казном од 25.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. угоститељски објекат, трговинску или занатску радњу, или објекат забавног карактера, држи
отворен, или у њему пружа услуге дуже од радног времена које је утврђено овом Одлуком
(чланови 3-5. Одлуке);
2. уведе продужено радно време без одобрења надлежног органа (члан 4. став 1. Одлуке);
3. на улазним вратима или на другом видном месту на улазу у објекат не истакне радно време
прописано овом Одлуком, или не истакне обавештење о привременој обустави вршења
делатности (члан 6. Одлуке);
4. не омогући инспектору улазак у објекат, односно не омогући вршење прегледа (члан 8.);
5. ако поступи супротно одредбама члана 7. ове Одлуке.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 20.000,00 до
250.000,00 динара
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских објеката и
објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
29/2013 и 32/2014).
Члан 15.
Привредни субјекти на које се односи ова Одлука дужни су да усагласе своје радно време за
одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 130-1/15-06
Датум: 16. март 2015.г.
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

52.
На основу члана 4, став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 40. Статута општинеАлибунар (Службени лист
општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштине општине Алибунар на 30.
седници од 16. марта 2015. године доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2013) због закључења Уговора о
статусној промени припајања између ЈКП ''Универзал'' Алибунар, с једне стране, и ЈКП ''Услуга'' Банатски
Карловац, ЈКП ''Бунар'' Владимировац и ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа,, с друге стране.
Члан 2.
У Одлуци о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар
у Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013),
члан 14. мења се и гласи:
Члан 14. мења се и гласи:
''Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Број 11 – Страна 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

17.03.2015.

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
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 намењених 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 предузеће може се бавити пословима зоохигијене.
Запослени у Јавном комуналном предузећу могу обављати послове пољочувара.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар може без уписа у регистар да врши и друге
делатности које службе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
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О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, као и о обављању других
делатности које службе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.''
Члан 3.
У члану 18. став 3. мења се и гласи:
''Јавно комунално предузеће не може отуђити пословни простор седишта предузећа и пословни
простор седишта огранака.''
Члан 4.
Члан 44. мења се и гласи:
''Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду
(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
Директор заснива радни однос на одређено време.
Предузеће има заменика директора кога, на предлог директора, именује Надзорни одбор Предузећа,
из реда запослених у предузећу.
У погледу услова за именовање, заменик директора мора испуњавати исте услове за именовање као
и директор.
Заменик директора замењује директора у случају његове одсутности и обавља послове које му
повери директор или Надзорни одбор.''
Члан 5.
Обавезује се Надзорни одбор да усклади Статут ЈКП ''Универзал'' Алибунар са одредбама ове
Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

53.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'',
број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а у вези са чланом 94. Закона о пољопривредном
земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 68/2008 и 41/2009), Скупштина општине Алибунар, на
предлог Општинског већа општине Алибунар, на 30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године доноси
О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
ОДЛУКЕ О ВРАЋАЊУ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛИМА НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, број
06-36/93-01 од 05. новембра 1993. године (''Службени лист општине Алибунар'', број 7/1993).
Члан 2.
Налаже се Општинској управи општине Алибунар да, у складу са овом Одлуком, стави ван снаге сва
решења и друге акте донете на основу Одлуке о враћању утрина и пашњака селима на коришћење.

Број 11 – Страна 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

17.03.2015.

Члан 3.
Налаже се Општинској управи општине Алибунар да ову Одлуку спроведе у Републичком геодетском
заводу, Служби за катастар непокретности.
Члан 4.
Налаже се:
1. Месној заједници Алибунар,
2. Месној заједници Банатски Карловац,
3. Месној заједници Владимировац,
4. Месној заједници Добрица,
5. Месној заједници Иланџа,
6. Месној заједници Јаношик,
7. Месној заједници Локве,
8. Месној заједници Николинци,
9. Месној заједници Нови Козјак,
10. Месној заједници Селеуш,
да, по ступању на снагу ове Одлуке, напусте посед – утрине и пашњаке који су им предати на коришћење
по основу Одлуке о враћању утрина и пашњака селима на коришћење у року од 15 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Одлуку доставити Републичком јавном правобраниоцу, Дирекцији за имовину Републике Србије и
Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 461-1/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

54.
На основу члана 20. став 1. тачка 34. и члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) у вези са чланом 30. Закона о јавном
информисању и медијима (''Службени гласник РС'', број 83/2014), члана 15. став 1. тачка 36. 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 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ
''БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
Члан 1.
У Одлуци о објављивању ''Билтена општине Алибунар'' (''Службени лист општине Алибунар'', број
4/2006, 1/2009 и 12/2009), у члану 1. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Општина Алибунар има свој вебсајт намењен интерном информисању.''
Члан 2.
У члану 2. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
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''На вебсајту општине Алибунар објављиваће се информације од значаја за грађане општине
Алибунар.''
Члан 3.
У члану 3. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
''Приступ вебсајту општине Алибунар је бесплатан, неограничен и слободан.''
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
''О издавању и уређивању Билтена стараће се Уређивачки колегијум.
О уређивању вебсајта општине Алибунар стараће се Уређивачки колегијум састављен од уредника и
чланова које именује Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе.
О уређивању вебсајта општине Алибунар стараће се уредник.''
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
''Уређивачки колегијум има право на накнаду за рад.
Висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.''
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-38/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

55.
На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и
члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011,
15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој
30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
У КОРИСТ ПД ''ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА'' Д.О.О НОВИ САД –
''ЕЛЕКТРОДИСТИБУЦИЈА ПАНЧЕВО'' ИЗ ПАНЧЕВА
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу 20 kV цеви,
кабова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и
ванредног одржавања, поправки или замене, као и осталих неопходних радова инвеститору ПД
''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6,
на следећим парцелама у к.о.Николинци:
број катастарске парцеле 1469, земљиште у грађевинском подручју, површине 02 hа 54а 32m2;
број катастарске парцеле 1589, земљиште у грађевинском подручју, површине 47а 26m 2;
број катастарске парцеле 1590, земљиште у грађевинском подручју, површине 04 hа 51а 43m2.
2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и
обавезе од значаја за потписнике уговора, и 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, односно свакодобног власника повласног добра.
3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена
уговором.
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4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Образложење
ПД ''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, у својству
инвеститора, обратила се Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне
средине, за добијање локацијске дозволе за изградњу кабловског вода 20 kV на парцелама топ.бр. 1469,
1589 и 1590 у к.о. Николинци.
Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску дозволу потребно је
доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може
издати без напред наведеног доказа.
Ради изградње електроенергетског објекта у Николинцима, потребно је установити одређено право
службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно
свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за
давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих
радова.
Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за
успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се
пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-9/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

56.
На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и
члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011,
15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој
30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
У КОРИСТ ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1'' ''WINDVISION WINDFARM A'' ДОО АЛИБУНАР
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености постављања подземних
цеви електроенергетских и телекомуникационих кабловских инсталација и пратећих инсталација, прилаза
земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или
замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова инвеститору комплекса
''Ветроелектране Алибунар 1'', ''Windvision Windfarm A'' доо Алибунар, ул. Жарка Зрењанина бр. 10, на
следећим парцелама и то:
А) у Катастарској општини Селеуш:
катастарска парцела 2563, потес Дојла ливада, некатегорисани пут, површине 21а 97m 2;
катастарска парцела 2586/1, потес Дојла ливада, некатегорисани пут, површине 04 hа 31а 45m2;
катастарска парцела 2311, потес Дојла ливада, некатегорисани пут, површине 06 hа 69а 98m2;
катастарска парцела 2283/3, потес Ђалу маре, некатегорисани пут, површине 06 hа 57а 17m2;
катастарска парцела 2640, потес Дојла ливада, некатегорисани пут, површине 26а 40m 2;
катастарска парцела 2718, потес Дојла памта, некатегорисани пут, површине 66а 79m 2;
катастарска парцела 2586/2, потес Дојла ливада, некатегорисани пут, површине 39а 92m 2;
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катастарска парцела 3115, потес Дојла бојтар, некатегорисани пут, површине 01ha 75а 59m2;
катастарска парцела 2717, потес Дојла памта, некатегорисани пут, површине 44а 81m 2;
катастарска парцела 2716, потес Дојла памта, некатегорисани пут, површине 69а 85m 2;
катастарска парцела 2904, потес Дојла памта, некатегорисани пут, површине 81а 82m 2;
катастарска парцела 2960, потес Дојла памта, некатегорисани пут, површине 01 ha 20а 15m2;
катастарска парцела 3037, потес Дојла бојтар, некатегорисани пут, површине 01 ha 12а 29m2;
катастарска парцела 3342, потес Ђалу маре, некатегорисани пут, површине 01 ha 43а 07m2;
катастарска парцела 3643, потес Ђалу маре, некатегорисани пут, површине 72а 90m 2;
катастарска парцела 3576, потес Ђалу маре, некатегорисани пут, површине 87а 76m 2;
катастарска парцела 3803, потес Ђалу маре, некатегорисани пут, површине 01 ha 08а 00m2;
катастарска парцела 2308, потес Ђалу маре, некатегорисани пут, површине 13а 31m 2;
катастарска парцела 2300, потес Ђалу маре, некатегорисани пут, површине 03 ha 84а 09m2;
катастарска парцела 4069, потес Долу букур, некатегорисани пут, површине 64а 42m 2;
катастарска парцела 4015, потес Долу букур, некатегорисани пут, површине 57а 87m 2;
катастарска парцела 3924, потес Долу букур, некатегорисани пут, површине 01 ha 04а 95m2,
Б) у Катастарској општини Нови Козјак:
катастарска парцела 2325, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 01ha 05а 53m2;
катастарска парцела 2319/1, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 26а 69m2;
катастарска парцела 2199, потес Пролетње дужи, некатегорисани пут, површине 73а 27m 2;
В) у Катастарској општини Владимировац:
катастарска парцела 11185/59, потес Нови Владимировац, некатегорисани пут, површине 01 hа
19а 51m2;
катастарска парцела 11190/12, потес Нови Владимировац, некатегорисани пут, површине 04ha
31а 59m2.
-

2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и
обавезе од значаја за потписнике уговора, и 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, односно свакодобног власника повласног добра.
3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена
уговором.
4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Образложење
Инвеститор комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', ''Windvision Windfarm B'' доо Алибунар, ул.
Жарка Зрењанина бр. 10, у својству инвеститора, обратио се Општини Алибунар захтевом за
установљавање права службености ради почетка радова на комплексу.
Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску дозволу потребно је
доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, које се уписује код
РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар.
Ради изградње електроенергетског објекта у Николинцима, потребно је установити одређено право
службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно
свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за
давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих
радова.
Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за
успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се
пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-10/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

57.
На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и
члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011,
15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој
30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
У КОРИСТ ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 2'' ''WINDVISION WINDFARM В'' ДОО АЛИБУНАР
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености постављања подземних
цеви електроенергетских и телекомуникационих кабловских инсталација и пратећих инсталација, прилаза
земљишту за потребе њиховог постављања, надзора , редовног и ванредног одржавања и поправки или
замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова инвеститору комплекса
''Ветроелектране Алибунар 2'', ''Windvision Windfarm B'' доо Алибунар, ул. Жарка Зрењанина бр. 10, на
следећим парцелама и то:
А) у Катастарској општини Нови Козјак:
катастарска парцела 2585, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 33а 88m 2;
катастарска парцела 2555, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 16а 58m 2;
катастарска парцела 2325, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 01 hа 05а 53m2;
катастарска парцела 2319/1, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 26а 69m2;
Б) у Катастарској општини Владимировац:
катастарска парцела 2319/1, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа
16а 03m2;
катастарска парцела 9357, потес Код друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 04 hа 19а
41m2;
катастарска парцела 9998, потес Код друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 30а 25m 2;
катастарска парцела 10530, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа
16а 17m2;
катастарска парцела 3997, потес Вињ ла друма Падине, некатегорисани пут, површине 45а 17m 2;
катастарска парцела 10155, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 15а
00m2;
катастарска парцела 9911, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа 23а
40m2;
катастарска парцела 10156, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 37а
98m2;
катастарска парцела 10264, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа
63а 79m2;
катастарска парцела 10848, потес Код друма Падина, некатегорисани пут, површине 16а 58m 2;
катастарска парцела 11105, потес Код друма Падина, некатегорисани пут, површине 01 hа 28а
76m2;
катастарска парцела 11185/59, потес Нови Владимировац, некатегорисани пут, површине 01 hа
19а 51m2;
катастарска парцела 11190/12, потес Нови Владимировац, некатегорисани пут, површине 43а
59m2;
катастарска парцела 10287, потес Код друма Падина, некатегорисани пут, површине 14а 78m 2.
2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и
обавезе од значаја за потписнике уговора, и 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, односно свакодобног власника повласног добра.
3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена
уговором.
4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
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5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Образложење
Инвеститор комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', ''Windvision Windfarm B'' доо Алибунар, ул.
Жарка Зрењанина бр. 10, у својству инвеститора, обратио се Општини Алибунар захтевом за
установљавање права службености ради почетка радова на комплексу.
Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску дозволу потребно је
доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, које се уписује код
РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар.
Ради изградње електроенергетског објекта у Николинцима, потребно је установити одређено право
службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно
свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за
давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих
радова.
Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за
успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се
пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-11/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

58.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 30. седници од 16.
марта 2015. године, доноси:
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊЕ
I
Даје се сагласност на Уговор о статусној промени припајање између Јавног комуналног предузећа
''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број 08163685,
Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 101086101, матични
број 08432350 и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица светог Саве број 2, ПИБ:
106613254, матични број 20644419, која престају да постоје припајањем другом привредном друштву –
Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ:
101086600, матични број 08137838, од 25. фебруара 2015. године, бр. ОУП: 146/2015 од 25. фебруара 2015.
године.
II
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-3/15-06
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Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

59.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), на предлог Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа '' Алибунар''
Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар''
Алибунар о кредитном задужењу Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, број
186/15 од 06. марта 2015. године.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-18/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

60.
На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета за младе у општин Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 2/2009), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, на 30. Седници Скупштине општине Алибунар од 16. марта 2015.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
У Савет за младе општине Алибунар именују се:
1. Бојана Станковић – за председника,
2. Давор Петровић – за члана,
3. Вук Павловић – за члана,
4. Адријан Живку – за члана,
5. Мира Калинић – за члана,
6. Зорана Братић – за члана,
7. Адријана Сфера – за члана.
II
Мандат Савета је четири године и почиње да тече од дана именовања, односно од 16. марта 2015.
године.
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-39/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

61.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-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 предлог Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе, на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. Разрешава се Иван Ђокић функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' из
Банатског Карловца, именован из реда представника оснивача.
2. Именује се Мирослав Јокић на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић''
из Банатског Карловца, из реда представника оснивача.
3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а
почиње да тече од дана именовања, односно од 16. марта 2015. године.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

62.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-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 предлог Наставничког
већа Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА
1. Разрешава се Ивана Бандуљ функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић''
из Добрице, именована из реда представника запослених.
2. Именује се Светозар Тодоровић на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Сава
Вељковић'' из Добрице, из реда представника запослених.
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3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а
почиње да тече од дана именовања, односно од 16. марта 2015. године.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-5/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

63.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине Алибунар, на
30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Усваја се Извештај о раду председника општине Алибунар.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-37/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

64.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Фонда за развој
општине Алибунар, на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Правила Фонда за развој општине Алибунар, која је донео Управни одбор
Фонда за развој општине Алибунар од 10. фебруара 2015. године.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-7/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

65.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације, на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар
за 2015. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-35/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

66.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације, на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2014. ГОДИНУ
1. Усваја се Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Алибунар у 2014. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-36/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

67.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Центра за
социјални рад ''1.март'' Алибунар, на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ'' АЛИБУНАР
ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2015. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-4/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

68.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Центра за
социјални рад ''1.март'' Алибунар, на 30. седници од 16. марта 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ'' АЛИБУНАР
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2014. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-37/15-06
Датум: 16. март 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

69.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2014. ГОДИНУ
УВОД
Законом о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) утврђено је да су
извршни органи општине председник општине и општинско веће. Истим правним прописом утврђене су
надлежности, састав, начин избора и принципи рада ових органа.
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Након спроведених локалних избора у мају 2012. године, Скупштина општине Алибунар је на својој
Конститутивној седници одржаној дана 04. јуна 2012. године изабрала председника општине, заменика
председника општине и чланове Општинског већа. Према одредби члана 45. Закона о локалној
самоуправи, председник општине је председник општинског већа, а заменик председника општине је члан
општинског већа по функцији. Број чланова општинског већа, које скупштина општине бира на предлог
председника општине, не може бити већи од 11.
На основу члана 46. истог Закона утврђене су надлежности општинског већа и то:
1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
4. врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у
сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина
општине;
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно
аутономне покрајине;
7. поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине
области.
Скупштина општине Алибунар је на својој 22. седници одржаној дана 17. априла 2014. године
прихватила оставку дотадашњег председника општине Душана Јовановића, због чега је престао мандат и
заменику председника општине, као и свим члановима општинског већа. На истој седници, Скупштина
општине је изабрала Ђурицу Глигоријева, дипломираног економисту из Алибунара, за председника
општине Алибунар, на чији предлог је изабрана на функцију заменице председника општине Драгана
Коматина, дипломирани правник из Владимировца, као и чланови Општинског већа општине Алибунар:
Александар Плакаловић, Марин Рошу, Иван Вања Лалић, Ђорђе Цветковић, Данило Ћирић, Војислав
Диклић, Данијела Лончар, Бошко Тијанић и Синиша Гавранчић.
У периоду од 28. априла до 31. јула 2014 г. Општинско веће општине Алибунар имало је свог
секретара. Функцију секретара Општинског већа општине Алибунар обављао је Илија Пенца, дипломирани
социјални радник из Владимировца. Након разрешења са ове функције, Илија Пенца обавља функцију
помоћника председника општине за послове социјалне политике, здравствене заштите и Општинског већа.
Чланом 63. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и
15/2014) утврђено је следеће: ''Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају
Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о
извршавању одлука и других аката Скупштине општине''. Због тога председник општине и Општинско веће
општине Алибунар подносе овај Извештај о раду за период 01.01.-31.12.2014.г.
1. ПРАВНИ ОКВИР
Основни правни извори за рад председника општине и Општинског већа општине Алибунар су: Устав
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 98/2006), Закон о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и Статут општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014).
Поред ових аката, председник општине и Општинско веће су током извештајног периода у свом раду
примењивали и друге прописе, зависно од области којима припадају донета акта из надлежности
општинских извршних органа, као нпр. Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/1997 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/2010), Закон о буџетском систему (''Сл.гласник РС''
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), Закон о
финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013–усклађени
дин.изн. и 125/2014-усклађени дин.изн.), Закон о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС`` бр. 72/2009,
81/2009 – исправка, ... 132/2014), Закон о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009-др.закон и 72/2009-др.закон), Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(''Сл.гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УСРС и 55/2014) и др.
Општинско веће има свој Пословник Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012, 3/2013 и 10/2014).
2. ЦИЉЕВИ
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Значајну карактеристику политичке власти на нивоу Општине представља чињеница да је чине
представници политичких странака које имају различите програмске циљеве, а које на вишим нивоима
власти представљају и политичке противнике.
Уважавајући све специфичности политичких, економских, социјалних, националних и верских
различитости становништва Општине, функционери највиших општинских органа опредељени су да своје
политичко деловање у потпуности подреде потребама и интересима грађана Општине. У том циљу као
заједничка тачка деловања општинских органа означена је реализација Стратегије развоја општине
Алибунар за период 2014-2020. године, као најзначајнијег планског документа у Општини, који
представља основу деловања свих органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач Општина.
Такође, као бескомпромисно опредељење утврђује се решеност да се са зацртаних циљева у
наведеном планском документу крене у њихову реализацију, те остварење истих, како би њихове
благодети Општина и сви њени грађани што пре осетили.
У том циљу успостављено је потпуно јединство Скупштине општине, као највишег органа власти у
Општини, са општинским извршним органима. Најважније одлуке доносе се у пуном сагласју руководилаца
ових органа. Активним учешћем представника Скупштине у процесу рада извршних органа остварује се и
законом утврђена контрола извршних органа од стране законодавне власти.
Током претходних година, општина Алибунар је у Србији постала синоним за управљање пројектима
– општини је од 2008. до данас одобрено преко 30 пројеката од стране домаћих и страних донатора, у
вредности од преко 2 милиона евра. Како се околности у области управљања пројектима мењају и постају
све сложеније, општина Алибунар је у обавези да одржи досадашњи ниво рада у овој области, како би
даље покретала акције у области социјалне заштите, туризма, руралног развоја, модернизације и
повећања ефикасности општинске управе, развијала локална документа, оснаживала цивилни и приватни
сектор, развијала комерцијализацију производа и услуга и сл. Из овог разлога, стратешки циљ општине
Алибунар је да настави да улаже у људске ресурсе који обезбеђују прилив средстава донатора и
инвеститора за локални социо-економски развој и унапређење коришћења природних ресурса и енергије.
Енергију ће усмерити ка изградњи партнерства, приватног, јавног и цивилног сектора око заједничких
активности, унапређењу услуга за подршку грађанским и пословним иницијативама, увођењу сектора
истраживања и развоја у активности израде пројеката и других развојних докумената.
3. РАД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Одредбама Закона о локалној самоуправи, као и Статута општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), утврђени су начин избора и надлежности председника
општине као извршног органа општине. У извештајном периоду, а у вези вршења функције председника
Општинског већа од стране председника општине, одређени акти из надлежности председника општине
донети су од стране Општинског већа у циљу обезбеђења веће транспарентности.
Председник општине је у извештајном периоду обављао послове представљања и заступања
општине, предлагао Скупштини општине решавање одређених питања од значаја за функционисање
Општине, обављао послове наредбодавца за извршење буџета, усмеравао и усклађивао рад Општинске
управе, информисао јавност о свом раду, доносио одлуке и закључивао уговоре о средствима у јавној
својини општине (општинској својини), у складу са законом и Статутом.
Председник општине је, на основу одговарајућих одлука Општинског већа о расподели средстава из
буџета Општине за финансирање програма и пројеката удружења грађана, као и верских организација, са
подносиоцима пројеката закључио одговарајуће уговоре за финансирање и суфинансирање пројеката.
Пошто је уједно и председник Комисије за разматрање захтева, председник општине укључен је и у активно
праћење реализације закључених уговора.
У оквиру својих надлежности, посебан сегмент деловања председника општине је одлучивање о
захтевима грађана за накнаду штете и закључивање вансудских поравнања због уједа паса-луталица, а на
основу препорука надлежне Комисије за разматрање захтева. Овим актима утврђено је право на накнаду
штете за укупно 33 лица и том приликом утврђено је право на укупан износ накнаде штете у износу од
1.120.000 динара, док је за седморо лица захтев одбијен као неоснован. Већина захтева је и реализована
на основу вансудских поравнања, јер је четворо лица одбило да закључи понуђено вансудско поравнање.
4. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
У извештајном периоду Општинско веће је радило у редовном заседању. До 31.12.2014.г. Општинско
веће је одржало укупно 19 седница. Услова и разлога за одржавање ванредних седница није било, тим пре
што Пословник Општинског већа не познаје институт ''ванредне седнице''.
Према одредби члана 18. Пословника Општинског већа општине Алибунар: ''Општинско веће ради и
одлучује на седницама. Седнице Општинског већа одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.''
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Седницама председава председник општине, а у случају његове спречености, заменик председника
општине. Иначе, према одредби члана 18. став 3. Пословника: ''Седнице Општинског већа сазива
председник општине, по сопственој иницијативи или на предлог једне трећине чланова Општинског
већа.''
Рад Општинског већа био је интензиван, што се очитује и у броју усвојених аката, па је тако
Општинско веће током извештајног периода донело или утврдило:
- предлоге одлука, програма и планова који се упућују СО на усвајање – 28;
- предлоге решења који се упућују СО на усвајање – 3;
- одлуке и измене одлука из своје надлежности – 80;
- планове, програме и њихове измене из надлежности Већа – 7;
- решења и измене решења из надлежности Већа – укупно 68, од чега су решења о утврђивању
права на једнократну материјалну помоћ грађанима који се налазе у стању социјалне потребе или
за потребе набавке лекова и лечења у укупном износу од 695.580,00 динара;
- препоруке Центру за социјални рад за утврђивање права на материјалну помоћ (за 34 лица
препорука је била да се захтеви ових лица размотре по правилима која Центар примењује у свом
раду, а за 56 лица предложено је утврђивање права на материјалну помоћ у укупном износу од
653.500,00 динара);
- упутства – 1;
- правилнике и измене постојећих правилника – 12;
- закључке – 46;
- јавне конкурсе и огласе – 3;
- сагласности – 1.
На седницама Општинског већа осим чланова Већа активно су учествовали: челници Скупштине
општине; начелник Општинске управе и начелници организационих јединица Општинске управе; директори
јавних предузећа, организација и установа чији је оснивач општина Алибунар; председници савета,
комисија и других радних тела чији је оснивач Скупштина општине или Општинско веће и др.
5. РАДНА ТЕЛА КОЈА СУ ОБРАЗОВАЛИ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Током извештајног периода Општинско веће је образовало само једно своје радно тело. Наиме, на
предлог председника општине Веће је разрешило Комисију за процену и избор удружења грађана и
невладиних организација којима се додељују средства из буџета општине Алибунар за финансирање
програма односно пројеката за 2013. годину и образовало Комисију за доделу средстава из буџета општине
Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација за 2014. годину. У
саставу ове Комисије били су: председник Општине, председник Скупштине општине и посланик у
Скупштини АП Војводине г. Коњокрад. У извештајном периоду Комисија је размотрила и позитивно
мишљење дала за 19 пројеката удружења грађана, одн. невладиних организација, које је на основу
одговарајућих одлука Општинског већа финансирано средствима буџета Општине у укупном износу од
3.184.000,00 динара, као и 8 пројеката цркава и верских организација, које је Општина финансирала
средствима буџета у укупном износу од 5.637.880 динара.
У току 2014.г. са радом је започела и Комисија за спровођење Националне стратегије борбе против
корупције у РС за подручје општине Алибунар. У извештајном периоду Комисија је одржала укупно 14
седница. Специфичност рада ове Комисије представља чињеница што су чланови Комисије лица која су
активно укључена у различитим процесима одлучивања и рада општинских органа, а на основу функција и
радних дужности радних места на којима су ангажовани. Због тога су седнице Комисије углавном
коришћене као прилика за анализу спроведених активности и утврђивање даљих циљева и задатака.
У извештајном периоду активна је била и Комисија за процену пољске штете. Задатак ове
Комисије је да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка штете и о
томе сачини записник, те да сачињени записник о процени пољске штете достави руководиоцу
Пољочуварске службе.
Радна група за припрему спајања јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, коју је
2013.г. образовало Општинско веће, у току 2014.г. практично је привело крају неопходне активности за
спровођење овог изузетно сложеног поступка, од кога Општина са право очекује значајну корист.
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Сагласно Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије Општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 15/2014),
председник општине је посебним решењем образовао Комисију за разматрање захтева за доделу
субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита. Од 9 приспелих захтева Комисија је дала
позитивно мишљење за 8, на основу чега су одобрене субвенције.
6. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И МАТЕРИЈАЛНА
ОПРЕМЉЕНОСТ
Финансирање рада Председника општине и Општинског већа општине Алибунар је искључиво из
буџета Општине Алибунар, из Раздела 2 – Председник општине.
Према одредби члана 43. став 6. Закона о локалној самоуправи: ''Председник општине и заменик
председника општине су на сталном раду у општини''. Поред њих, током 2014.г. на сталном раду у Општини
Алибунар је 5 чланова Већа и то: Марин Рошу, Иван Вања Лалић, Александар Плакаловић, Ђорђе Цветковић
и Војислав Диклић, док преостала 4 члана Већа добијају накнаду за свој рад. О правима, обавезама и
одговорностима из радног односа за изабрана лица, као и праву на накнаду, одлучује Комисија за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар на предлог председника општине.
Чланови Већа за одржавање седница Већа користе искључиво Малу салу у згради Општинске управе
општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе бр. 4. Осим канцеларија председника и заменика председника
општине, чланови Већа у згради Општинске управе користе још једну канцеларију, која није адекватно
материјално опремљена. Сву материјалну, стручну и оперативну подршку Општинском већу пружа
Општинска управа, у оквиру које је образовано и Одељење за послове Скупштине општине и председника
општине и у њему Одсек за послове председника општине, али са недовољним бројем радника, којих има
укупно 3 (лице задужено за припрему седница, које је уједно и шеф Одсека, технички секретар у пријемној
канцеларији председника општине и возач председника општине).
7. АНГАЖОВАНОСТ ЧЛАНОВА ВЕЋА
Према одредби члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи: ''Председник општине представља
општинско веће, сазива и води његове седнице.'' Такође, у ставу 2. истог члана утврђено је и следеће:
''Председник општине је одговоран за законитост рада општинског већа''. С обзиром на то да је мандат
чланова Већа условљен мандатом председника општине, јасан је међусобни однос два извршна органа. У
члану 7. Пословника утврђен је како међусобни однос ова два општинска извршна органа, тако и однос
Општинског већа према Скупштини општине: ''Општинско веће у оквиру својих права и дужности за свој
рад одговара председнику Општине и Скупштини општине''. Овоме треба додати и чињеницу да је
значајан број аката које је током извештајног периода усвојило Општинско веће, заправо, из надлежности
председника општине, али на инсистирање председника општине, а ради обезбеђења транспарентности и
активног учешћа већег броја релевантних чинилаца у доношењу битних одлука, надлежност за њихово
доношење поверена је Општинском већу.
Што се тиче ангажованости чланова Већа у раду овог органа, она је – генерално гледано – неуједначена,
па председник општине у одређеним ситуацијама користи своје законско овлашћење да Скупштини општине
предложи разрешење чланова Већа чијим радом није задовољан. То, дакле, значи да је председник општине
једини који процењује ангажованост и квалитет рада чланова Већа, према којима по потреби предузима
одговарајуће мере. Притом, ангажованост се не цени само кроз присуство седницама Већа, већ пре свега као
укупно ангажовање на реализацији планираних активности и иницијативи за остварење бољитка у областима
које представљају њихов ресор.
У циљу јачања ефикасности рада Општинског већа у току 2015.г. већ на првој радној седници у овој
години извршено је ресорно задужење чланова Општинског већа.
8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ
Активности Општинског већа добрим делом су условљене радом Скупштине општине, пошто је одредбом
члана 46. став 1 тачка 2) Закона о локалној самоуправи утврђено да Општинско веће ''непосредно извршава
и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине''. Са друге стране, познато је да је
Скупштина општине донела неколико важних стратешких докумената, као нпр. Стратегија локалног развоја
општине Алибунар за период 2014-2020. године, Стратегија развоја социјалне заштите у општини Алибунар
за период 2014-2020. године и сл. С тим у вези, потребно је сваке године донети одговарајуће акционе
планове за њихову реализацију и у њиховом доношењу значајну улогу управо има Општинско веће.
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Такође, значајна је улога Општинског већа у доношењу важних докумената из области буџетског
пословања, као нпр. Одлуке о буџету општине Алибунар, Одлуке о завршном рачуну буџета општине
Алибунар, разматрање извештаја о остварењу буџета општине Алибунар током буџетске године, одлуке о
финансирању реализације програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација, као и
цркава и верских организација и др.
Исто тако, у надлежности је Општинског већа да по потреби, а на предлог надлежног Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, утврђује предлоге планова детаљне
регулације за припрему грађевинског земљишта, које усваја Скупштина општине, а ради реализације
значајних инвестиција у привреди општине. У истој области значајне су и одлуке о додели локација за
постављање привремених објеката на јавној површини.
Општинско веће планира да и ове године подржи организацију сада већ традиционалног Фестивала
''ROCKWOOD'' који се у току лета одржава на излетишту Девојачки Бунар. У реализацији и других
активности у области развоја туризма, превасходно у циљу остварења Стратегије локалног развоја,
Општинско веће планира снажније ангажовање, пре свега према потенцијалним инвеститорима.
Веће планира и да активно прати остваривање права грађана на материјалну подршку и коришћење
услуга у области социјалне заштите. С тим у вези, у сарадњи са привредним субјектима, државним
органима и невладиним сектором планира се побољшање рада установа у здравству, социјалној заштити,
култури, спорту. Планира се и значајно ангажовање на побољшању рада јавних комуналних предузећа чији
је оснивач општина Алибунар, ради подизања квалитета њихових услуга и повећања економичности
пословања, као и успешни завршетак процеса фузије комуналних предузећа у једно ефикасно комунално
предузеће.
Извршни органи општине Алибунар посебно ће се ангажовати на завршетак процеса идентификације и
верификације општинске имовине, дефинисања својинско-правних односа између Општине са једне и
органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач, те установљавања добре праксе управљања и
домаћинског односа према имовини која је генерацијама стварана.
У реализацији планираних активности, председник општине и Општинско веће очекују пуну сарадњу и
подршку свих значајних чинилаца у Општини Алибунар, као и шире друштвене заједнице.
Овај Извештај Председник општине Алибунар и Општинско веће општине Алибунар упућују Скупштини
општине Алибунар на разматрање и прихватање.
Председник Општинског већа
Ђурица Глигоријев, с.р.

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА
70.
ПРОГРАМ РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
Р.б.

ЗАДАТАК - АКТИВНОСТ

Носилац

1.

Организациони, кадровски
и други послови из
надлежности Штаба

Командант
штаба

2.

Израда предлога Програма
рада Штаба за 2016.
годину

К-дант, заменик
к-данта и
начелник штаба

3.

4.

5.

Израда предлога
Извештаја о раду Штаба за
2015. годину
Израда предлога Решења
о одређивању локација за
инсталирање акустичних
извора (сирена) на
територији Општине
Извештај о реализацији

Сарађује
-заменик кданта штаба,
-начелник
Општинска
управа –
надлежна
служба

РОК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Напомена

Током године

Децембар 2015.

Подноси
Скупштини

''

''

''

''

''

''

Током године

Подноси
Општинском
већу

''

''

Јануар 2015.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Плана динамике израде
докумената заштите и
спасавања за Општину,
њене органе и субјекте
заштите и спасавања на
територији Општине
(субјекте заштите и
спасавања)
Опремање и обучавање
припадника јединица
опште намене:
1.Предлог плана набавки,
2.Предлог плана
обучавања
Разматрање стања припрема субјеката заштите и
спасавања на реализацији
припрема за организовање
и спровођење мера и задатака заштите и спасавања
у скалду са утврђеним
задацима
Разматрање предлога
Процене угрођености од
елементарних непогода и
др.несерћа Општине
Разматрање предлога
Плана заштите и
спасавања Општине по
врстама опасности
Анализа стања припрема
субјеката заштите и спасавања за извршавање задатака у передстојећем зимском периоду 2015/2016.
годину
Рад на изради предлога
финансијских средстава за
планирање Буџета
Општине за 2016. годину
Послови и задаци Штаба у
складу са Законом, који
нису обухваћени
Програмом
Послови и задаци који се
извршавају по наредбама
окружног и републичког
Штаба за ВС
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''

''

Јануар 2015.

К-дант, заменик
к-данта и
начелник
Штаба

Општинска
управа,
Одељење за
ВС Панчево

Март 2015.

Општинска
управа –
надлежна
служба

К-дант, чланови
Штаба, стручни
тим Штаба,
Одељење за
ВС Панчево

Јануар-март
2015.

По изради лица
са лиценцом

''

''

Мартсептембар
2015.

''

К-дант, заменик
к-данта,
начелник

Субјекти ЗиС,
Општинска
управа

Октобар 2015.

''

Општинска
управа

''

''

Штаб

Током године

У складу са
надлежностима

''

''

''

''

71.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
Општински штаб за ванредне ситуације
Општине Алибунар
Број: 217-1/15-06
Дана: 03.03.2015. године
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АЛИБУНАР
На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник Р. Србије'', број
111/09, 92/2011 и 93/2012) и члана 3. Став 2. Пословника о раду Општинскго штаба за ванредне ситуације
општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) број: 020-43/11-04 од 10. октобра 2011. године, Штаб подноси
Скупштини општине,
ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У 2014. ГОДИНИ
Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) послове и задатке
у 2014. години извршавао је у складу са надлежностима утврђеним Законом о ванредним ситуацијама и
важећим прописима донетим на основу Закона, Програмом рада Штаба за 2014. годину, закључцима и
наредбама Републичког и окружног штаба за ванредне ситуације и инструкцијама и препорукама добијеним
од надлежне службе Министарства унутрашњих послова.
У току 2014. године Штаб је радио у редовном и ванредном заседању, при чему је одржано 6
редовних и 4 ванредне седнице.
1. РАД ШТАБА У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ:
У редовном заседању, на 6 седница, Штаб је разматрао 23 тачке дневног реда и том приликом
усвојио 4 извештаја, 2 програма, 19 закључака (правних аката), 2 оперативна плана у склауд са важећим
прописима који уређују област ванредних ситуација.
У циљу побољшања квалитета рада Штаба и обављања послова заштите и спасавања на вишем
стручном нивоу, у току године стручно-оперативни тимови активно су били укључени у рад Штаба на
извршавању стручних послова заштите и спасавања.
Приоритет у извршавању послова и задатака заштите и спасавања дат је припремама и
организовању субјеката заштите и спасавања за извршавање и спровођење утврђених задатака заштите и
спасавања у ванредним сутиацијама, побољшању система за јавно узбуњивање и активно укључивање у
јединствени система Републике Србије, припремама Општине, њехих органа и општинске управе за
обављање послова заштите и спасавања у складу са Законом, као и у планском и организованом
предузимању и спровођењу превентивних и оперативних мера у областима заштите од пожара, поплава,
суша, града, снежних наноса и другим елементарним непогодама и несрећама у складу са проценама
угрожености. Поред тога, велики значај је дат припремама Општине, њених органа, општинске урпаве и
субјеката заштите и спасавања за израду планских докумената у складу са Упутством и методологијом за
израду Процене угрожености и Планова заштие и спасавања. У сарадњи са надлежном службом
Министарства унутрашњих послова за подручје рада Општине, Штаб је израдио већи број стручних
публикација и инструктивних материјала неопходних за обуку субјеката заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама и отпочео активности на укључивању у јединствен информациони систем Р. Србије.
Програмом рада Штаба за 2013. годину, који је усвојила Скупштина општине, планирано је 13
задатака и обавеза, при чему је реализовано 10 задатака, а три (3) нису реализована и пренета су на
реализацију у наредну годину. Међутим, у току године, у односу на планиране активности, реализоване су 2
(две) које нису биле обухваћене Програмом рада у планираној години и односе се на израду Планских
докумената активирања снага и средстава, као и на мере и активности на гашењу шумских пожара и
пожара на отвореном, као и на чишћењу уличних саобраћајница у зимским условима.
Имајући напред наведено у виду као и чињеницу да су Општина и њени органи у протеклом периоду
од четири године, донели сва правна акта из своје надлежности, може се констатовати да су створени сви
припремни услови за несметано функционисање Штаба, а самим тим и Општине, њених органа и
општинске управе за несметано обављање послова и задатака из своје надлежности у складу са Законом,
а односе се на заштиту и спасавање људи, материјалних, културних и др. добара и животне средине.
У току 2014.године, за редовно обављање задатака Штаб није имао утрошак материјалнофинансијских средстава. Међутим, за потребе извршавања обавеза Општине у заштити и спасавању и
спровођењу задатака цивилне заштите, као и увезивање у јединствен информациони систем издвојена су
значајна средства у циљу унапређења припрема Општине и њених органа за рад у условима ванредних
ситуација. Поред тога, у циљу отклањања последица олујног ветра у току фебруара месеца на
рашчишћавању снежних наноса у насељеним местима ангажована су значајна средства неопходна за
ванредно ангажовање људи и механизације, као и у току августа месеца на отклањању последица обилних
падавина у насељима Банатски Карловац и Николинци. Значајна средства у Буџету Општине издвојена су
за израду Процене угрожености Општине од елементарних непогода и других несрећа, као и за
успостављање радио веза и инсталирања антенског пријемног сигнала.
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2. РАД ШТАБА У ВАНРЕДНОМ ЗАСЕДАЊУ:
У току претходне године територији Општине није била непосредно угрожена од елементарних
непогода и других несрећа у разреми да би самостално прогласила ванредну ситуацију за територији
надлежности, већ се активно ангажовала по проглашењу ванредне ситуације за територију Републике
Србије. У том погледу, у току године одржано је 4 ванредне седнице Штаба, при чему је разматрано 12
тачака дневног реда и усвојено 2 Наредбе о ангажовању снага и средстава, 6 закључака, 3 препоруке и
израђено 4 извештаја од стране стручно-оперативних тимова Штаба.
За ангажоване снаге и средства и неопходне механизације на отклањању последца елементарних
непогода у току ванредних ситуација из Буџета Општине издвојена су значајна средства у току фебруара,
маја и августа месеца.
У рад Штаба активно су укључени стручно-оперативни тимови у делу процене штета на објектима и
пољопривредном земљишту, као и ангажовању механизације за отклањање насталих последица. У
извршавању задатака, Штаб се посебно ангажовао на приупљању хуманитарне помоћи за поплама
угрожена подручја Р. Србије, као и на добровољном ангажовању у извршавању отклањања последица на
истим подручјима угроженим поплавама.
МЕРЕ И ЗАДАЦИ У 2015. ГОДИНИ:
Имајући у виду значај, надлежности и улогу Штаба у систему заштите и спасавања у складу са
прописима који уређују обалст ванредних ситуација као и програмска опредељења и дугорочни програм
развоја цивилне заштите, а у циљу побољшања рада Штаба и довођења у више функционално стање
спремности за извршавање обавеза заштите и спасавања у 2015. години, неопходно је предузети следеће
мере:
1. Плански и организовано у складу са материјалним могућностима унапредити рад Штаба
обучавањем и оспособљавањем чланова Штаба за извршавање задатака заштите и спасавања у
условима ванредних ситуација, похађањем организованих семинара, курсева и др.облика
организованог обучавања у Националном тренинг центру МУП-а;
2. Едукацији становништва, повереника цивилне заштите и припадника јединица опште намене
посветити посебну пажњу у спровођењу мера и задатака цивилне заштите;
3. Припреме субјеката заштите и спасавања довести на виши ниво у односу на претходну годину,
посебно у делу припреме и доношења планских докумената неопходних за несметан рад у
ванредним ситуацијама;
4. Приоритетно отпочети са попуном субјеката заштите и спасавања средствима и опремом заштите у
складу са прописима који ову област уређују;
5. У рад Штаба активно укључити хуманитарне и друге организације и удружења грађана битна за
извршавање задатака у ванредним ситуацијама;
6. Припреме заштите од суше, града, бујичних и подземних вода, шумских пожара, снежних наноса на
критичним деоницама као и заштиту од присуства опасних материја нафтне индустрије на
територији Општине реализовати у сарадњи и кроз пројектне програме надлежних Министарстава.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђурица Глигоријев, с.р.

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА
72.
Јавно комунално предузеће ''Универзал
Алибунар, Улица Немањина број 14
ПИБ: 101086600
Матични број: 08137838
Број: 1108/14
Датум: 17.12.2014. године
АЛИБУНАР
Јавно комунално предузеће ''Услуга''
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Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7
ПИБ: 101086312
Матични број: 08163685
Број: 555/1
Датум: 17.12.2014. године
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
Јавно комунално предузеће ''Бунар''
Владимировац, Улица цара Лазара број 76
ПИБ: 1010861011
Матични број: 08432350
Број: 507
Датум: 15.12.2014. године
ВЛАДИМИРОВАЦ
Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа''
Иланџа, Улица светог Саве број 2
ПИБ: 106613254
Матични број: 20644419
Број: 263
Датум: 17.12.2014. године
ИЛАНЏА
На основ у члана 486, 490 и 491. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број
36/2011 и 99/2011) и члана 18. и 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), између:
- Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ:
101086600, матични број: 08137838, кога заступа директор Власто Марић
и
-

Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ:
101086312, матични број: 08163685, кога заступа директор Момир Ђелкапић,
Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 1010861011,
матични број: 08432350, кога заступа директор Рипсиме Гајић,
Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица светог Саве број 2, ПИБ: 106613254,
матични број: 20644419, кога заступа в.д. директора Дарко Николић,

дана 25. фебруара 2015. године закључује се
У Г О В О Р
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊЕ
УЧЕСНИЦИ У СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар,
Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број: 08137838 (у даљем тексту: друштво
стицалац), једночлано јавно предузеће у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за
привредне регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
чији је једини оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним
капиталом у износу од 1.000,00 динара на дан уплате.
Надзорни одбор друштва стицаоца је, на основу иницијативе директора, покренуо поступак за
спровођење статусне промене припајање, на начин да:
- целокупна имовина, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац
прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца
тако што ће се његов удео заменици са уделом у друштву преносиоца,
- целокупна имовина, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац прелазе
на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће
се његов удео заменици са уделом у друштву преносиоца,

Број 11 – Страна 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

17.03.2015.

целокупна имовина, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа прелазе
на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће
се његов удео заменици са уделом у друштву преносиоца.
Уговор је усвојен на седници надзорног одбора друштва стицаоца.
-

Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Банатски Карловац,
Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број: 08163685 (у даљем тексту: друштво
преносилац ЈКП ''Услуга''), једночлано друштво у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за
привредне регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
чији је једини оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним
капиталом у износу од 26.000,00 динара на дан уплате.
Надзорни одбор друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' је, на основу иницијативе директора, покренуо
поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе
друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца ЈКП
''Услуга'' постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом у друштву
стицаоца.
Нацрт уговора је предходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац, Улица
цара Лазара број 76, ПИБ: 1010861011, матични број: 08432350 (у даљем тексту: друштво преносилац ЈКП
''Бунар'), једночлано друштво у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, чији је једини
оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у
износу од 10.000,00 динара на дан уплате.
Надзорни одбор друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' је, на основу иницијативе директора, покренуо
поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе
друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца ЈКП
''Бунар'' постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом у друштву
стицаоца.
Нацрт уговора је предходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''.
Члан 4.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица
светог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број: 20644419 (у даљем тексту: друштво преносилац ЈКП
''Север Иланџа''), једночлано друштво у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, чији је једини
оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у
износу од 26.579,70 динара (267,71 евро) на дан уплате.
Надзорни одбор друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' је, на основу иницијативе директора,
покренуо поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и
обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва
преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са
уделом у друштву стицаоца.
Нацрт уговора је предходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца ЈКП ''Север
Иланџа''.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 5.
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 обавеза са друштава преносиоца:
друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север
Иланџа'' на друштво стицаоца, повећање основног капитала друштва стицаоца, прелазак и замена удела
чланова друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и
друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' са уделом код члана стицаоца, одговорност за обавезе друштава
преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца
ЈКП ''Север Иланџа'', брисање друштавва преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва
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преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' у Регистру привредних субјеката без
спровођења поступка ликвидације, као и друга питања у складу са законом.
ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 6.
Обзиром да се статусна промена припајања спроводи између четири једночлана јавна комунална
предузећа, а да је један члан – оснивач у сва четири јавна комунална предузећа Општина Алибунар,
надзорни одбори јавних комуналнх предузећа која учествују у статусној промени су донели посебну одлуку
за друштва преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва
преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' 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 7.
Директори друштва преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''
и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' и друштва стицаоца сачинили су извештај о статусној промени
припајања.
Одлука о статусној промени припајања усвојена је на надзорним одборима друштава преносиоца:
друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север
Иланџа'' и друштва стицаоца, а статусна промена припајања врши се уз сагласност оснивача друштва
стицаоца и друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и
друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' надлежног органа Општине Алибунар.
Текст овог Уговора предходно је усвојен на надзорним одборима друштва стицаоца и друштава
преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца
ЈКП ''Север Иланџа''.
ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ВИСИНА ОБАВЕЗА И НАЧИН ПРЕНОСА
Члан 8.
Укупна вредност имовине (активе) друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' која се преноси на друштво
стицаоцаа износи 12.680.000,00 динара, а вредност укупне активе 41.982.000,00 динара, са стањем на дан
30.09.2014. године.
Укупна вредност обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' која се преноси на друштво стицаоца
износи 6.655.000,00 динара.
Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом припајање
преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 30.09.2014. године приказује се у следећој табели:
Опис имовине и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Опис имовине
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и опрема
Дугорочни финансијски пласмани
Залихе
Потраживања
Потраживања за више плаћени порез на доходак
Остала потраживања
Краткорочни финанијски пласмани
Готовина и готовински еквивалент
Порез на додатну вредност и активна временска разграничења
Одложна пореска средства
Губитак
УКУПНО:
Капитал
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања

Вредност
(иззноси у хиљадама
динара)
12.680
1.735
26.922
235
271
139

41.982
24.169

1.000
6.655

Број 11 – Страна 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

17.03.2015.

Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна временска
разграничења
Обавезе по основу пореза на добит
Одложене пореске обавезе
УКУПНО

18.
19.
20.
21.

Вредност основних средстава
Редни
Назив конта
број
1,
Земљиште
2.
Грађевински објекти
3.
Опрема

Набавна вредност
458
3.840
18.717

3.601
867
589
36.221

Исправвка
вредности

Садашња вредност

946
9.391

458
2.894
9..326

Извештај о непокретностима и списак непокретности у поседу друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''
саставни су део овог Уговора.
Целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' преносе се на друштво
стицаоца на дан преноса на следећи начин:
- гашење пословних рачуна извршиће се даном регистрације статусне промене у АПР,
- новчана средства друштва преосиоца ЈКП ''Услуга'' која се затекну на пословним рачунима код
банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног рачуна друштва стицаоца
налогом о преносу,
- покретне ствари, основна средства, ситан инвентар и друго пренеће се друштву стицаоцу предајом
у посед и преносом рачуноводственог стања друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' са даном њиховог
брисања,
- сва права, обавезе и одговорности из уговора које је закључило друштво преносиоца ЈКП ''Услуга''
прелазе на друштво стицаоца који ступа у наведене уговоре на место друштва преносиоца ЈКП
''Услуга''
- сва права на непокретностима, без изузетака и ограничења, биће пренета на друштво стицаоца, те
је друштво стицалац овлашћено, а друштво преносилац ЈКП ''Услуга'' сагласно, да се у надлежним
катастрима непокретности и другим јавним регистрима непокретности на свим непокретностима
друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' изврши упис одговарајућих права у корист друштва стицаоца,
без било какве даље сагласности или присуства друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''.
Према трећим лицима друштво стицалац преузима сва права и ненамирена потраживања, као и
потпуну одговорност за обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''.
Дозволе, концесије и све повластице признате друштву преносиоцу ЈКП ''Услуга'' прелазе на
друштво стицаоца, осим уколико прописи који регулишу ту област не налажу другачије.
Евентуална ненамирена узајамна потраживања између друштва стицаоца и друштва преносиоца
ЈКП ''Услуга'' гасе се услед сједињаввања дужника и повериоца у истом лицу.
Датум престанка пословних активности друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' је датум регистрације
статусне промене код АПР.
Датум за потребе рачуноводства, односно датум од када се трансакције друштва преносиоца ЈКП
''Услуга'' сматрају у рачуноводствене сврхе трансакцијом обављеном у име друштва стицаоца је датум
регистрације статусне промене припајања код АПР.
Члан 9.
Укупна вредност имовине (активе) друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' која се преноси на друштво
стицаоцаа износи 7.815.000,00 динара, а вредност укупне активе 9.504.000,00 динара, са стањем на дан
30.09.2014. године.
Укупна вредност обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' која се преноси на друштво стицаоца
износи 3.384.000,00 динара.
Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом припајање
преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 30.09.2014. године приказује се у следећој табели:
Опис имовине и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''
Редни
број
1.
2.

Опис имовине
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и опрема

Вредност
(иззноси у хиљадама
динара)
1.689

Број 11 – Страна 39

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

17.03.2015.

Дугорочни финансијски пласмани
Залихе
Потраживања
Потраживања за више плаћени порез на доходак
Остала потраживања
Краткорочни финанијски пласмани
Готовина и готовински еквивалент
Порез на додатну вредност и активна временска разграничења
Одложна пореска средства
Губитак
УКУПНО:
Капитал
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна временска
разграничења
Обавезе по основу пореза на добит
Одложене пореске обавезе
УКУПНО

Вредност основних средстава друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''
Редни
Исправвка
Назив конта
Набавна вредност
број
вредности
1.
023-постројење и опрема
2.331
642
УКУПНО
2.331
642

61
7.410

344

9.504
6.120

2.542
376
80
386
9.504

Садашња вредност
1.689
1.689

Извештај о непокретностима и списак непокретности у поседу друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''
саставни су део овог Уговора.
Целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' преносе се на друштво
стицаоца на дан преноса на следећи начин:
- гашење пословних рачуна извршиће се даном регистрације статусне промене у АПР,
- новчана средства друштва преосиоца ЈКП ''Бунар'' која се затекну на пословним рачунима код
банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног рачуна друштва стицаоца
налогом о преносу,
- покретне ствари, основна средства, ситан инвентар и друго пренеће се друштву стицаоцу предајом
у посед и преносом рачуноводственог стања друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' са даном њиховог
брисања,
- сва права, обавезе и одговорности из уговора које је закључило друштво преносиоца ЈКП ''Бунар''
прелазе на друштво стицаоца који ступа у наведене уговоре на место друштва преносиоца ЈКП
''Бунар''
- сва права на непокретностима, без изузетака и ограничења, биће пренета на друштво стицаоца, те
је друштво стицалац овлашћено, а друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' сагласно, да се у надлежним
катастрима непокретности и другим јавним регистрима непокретности на свим непокретностима
друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' изврши упис одговарајућих права у корист друштва стицаоца,
без било какве даље сагласности или присуства друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''.
Према трећим лицима друштво стицалац преузима сва права и ненамирена потраживања, као и
потпуну одговорност за обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''.
Дозволе, концесије и све повластице признате друштву преносиоцу ЈКП ''Бунар'' прелазе на друштво
стицаоца, осим уколико прописи који регулишу ту област не налажу другачије.
Евентуална ненамирена узајамна потраживања између друштва стицаоца и друштва преносиоца
ЈКП ''Бунар'' гасе се услед сједињаввања дужника и повериоца у истом лицу.
Датум престанка пословних активности друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' је датум регистрације
статусне промене код АПР.
Датум за потребе рачуноводства, односно датум од када се трансакције друштва преносиоца ЈКП
''Бунар'' сматрају у рачуноводствене сврхе трансакцијом обављеном у име друштва стицаоца је датум
регистрације статусне промене припајања код АПР.
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Члан 10.
Укупна вредност имовине (активе) друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' која се преноси на
друштво стицаоцаа износи 2.714.899,321 динара, са стањем на дан 30.09.2014. године.
Укупна вредност обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' која се преноси на друштво стицаоца
износи 745.204,41 динара.
Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом припајање
преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 30.09.2014. године приказује се у следећој табели:
Опис имовине и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Опис имовине

Вредност
(иззноси у хиљадама
динара)

Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и опрема
Дугорочни финансијски пласмани
Залихе
Потраживања
Потраживања за више плаћени порез на доходак
Остала потраживања
Краткорочни финанијски пласмани
Готовина и готовински еквивалент
Порез на додатну вредност и активна временска разграничења
Одложна пореска средства
Губитак
УКУПНО:
Капитал
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна временска
разграничења
Обавезе по основу пореза на добит
Одложене пореске обавезе
УКУПНО

Вредност основних средстава друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''
Редни
Исправвка
Назив конта
Набавна вредност
број
вредности
1.
УКУПНО
-

2001
82

632

2.715
1.970

273
311
412
22

2.715

Садашња вредност
-

Извештај о непокретностима и списак непокретности у поседу друштва преносиоца ЈКП ''Север
Иланџа'' саставни су део овог Уговора.
Целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' преносе се на
друштво стицаоца на дан преноса на следећи начин:
- гашење пословних рачуна друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' извршиће се даном
регистрације статусне промене у АПР,
- новчана средства друштва преосиоца ЈКП ''Север Иланџа'' која се затекну на пословним рачунима
код банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног рачуна друштва стицаоца
налогом о преносу,
- покретне ствари, основна средства, ситан инвентар и друго пренеће се друштву стицаоцу предајом
у посед и преносом рачуноводственог стања друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' са даном
њиховог брисања,
- сва права, обавезе и одговорности из уговора које је закључило друштво преносиоца ЈКП '''Север
Иланџа'' прелазе на друштво стицаоца који ступа у наведене уговоре на место друштва
преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'',
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сва права на непокретностима, без изузетака и ограничења, биће пренета на друштво стицаоца, те
је друштво стицалац овлашћено, а друштво преносилац ЈКП ''Север Иланџа'' сагласно, да се у
надлежним катастрима непокретности и другим јавним регистрима непокретности на свим
непокретностима друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' изврши упис одговарајућих права у
корист друштва стицаоца, без било какве даље сагласности или присуства друштва преносиоца
ЈКП ''Север Иланџа''.
Према трећим лицима друштво стицалац преузима сва права и ненамирена потраживања, као и
потпуну одговорност за обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.
Дозволе, концесије и све повластице признате друштву преносиоцу ЈКП ''Север Иланџа'' прелазе на
друштво стицаоца, осим уколико прописи који регулишу ту област не налажу другачије.
Евентуална ненамирена узајамна потраживања између друштва стицаоца и друштва преносиоца ЈКП
''Север Иланџа'' гасе се услед сједињаввања дужника и повериоца у истом лицу.
Датум престанка пословних активности друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' је датум
регистрације статусне промене код АПР.
Датум за потребе рачуноводства, односно датум од када се трансакције друштва преносиоца ЈКП
''Север Иланџа'' сматрају у рачуноводствене сврхе трансакцијом обављеном у име друштва стицаоца је
датум регистрације статусне промене припајања код АПР.
-

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ЗАМЕНА УДЕЛА
Члан 11.
Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре
друштва стицаоца износи 1.000,00 динара на дан уплате, а удео једног члана – оснивача Општине Алибунар
је 100% у укупном основном капиталу.
Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре
друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' износи 26.000,00 динара на дан уплате, а удео једног члана – оснивача
Општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.
Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре
друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' износи 10.000,00 динара на дан уплате, а удео једног члана – оснивача
Општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.
Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре
друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' износи 26.579,70 динара (267,71 евро) на дан уплате, а удео
једног члана – оснивача Општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.
Члан 12.
На основу статусне промене припајања повећава се уписани и уплаћени новчани основни капитал
друштва стицаоца, који ће након спровођења поступка стасусне промене припајања бити једнак збиру
вредности основног капитала друштва стицаоца и друштава преносилаца: друштва преносиоца ЈКП
''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'', и износиће укупно
63.579,70 динара на дан уплате.
Једини члан – оснивач друштава преносилаца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва
преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' Општина Алибунар је истовремено и
једини члан – оснивач друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва
права која је имао у друштвима преносиоцима: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП
''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.
Удео јединог члана – оснивача Општине Алибунар у друштву стицаоца, након спровођења статусне
промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу.
Члан 13.
Члан друштава преносилаца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и
друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' на основу статусне промене припајање не стиче никаква посебна
права и погодности у друштву стицаоца.
ПРЕСТАНАК ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ПРЕНОСИОЦА
Члан 14.
Пословне активности друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца
ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' престају са даном уписа статусне промене код АПР.
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Све пословне активности друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва
преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' предузете после дана из предходног
става, сматраће се пословним активностима друштва стицаоца.
Друштва преносиоци: друштво преносилац ЈКП ''Услуга'', друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' и друштво
преносилац ЈКП ''Север Иланџа'', дужна су да обавесте трећа лица са којима ступају у пословне активности
да је у току спровођење статусне промене припајање.
Члан 15.
Даном уписа статусне промене припајање у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре, престаје функција директора Ђелкапић Момира у друштву преносиоцу ЈКП ''Услуга''.
Даном уписа статусне промене припајање у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре, престаје функција директора Гајић Рипсиме у друштву преносиоцу ЈКП ''Бунар''.
Даном уписа статусне промене припајање у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре, престаје функција в.д.директора Николић Дарка у друштву преносиоцу ЈКП ''Север Иланџа''.
РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 16.
Сви запослени код друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' преузимају се у радни однос код друштва
стицаоца од дана уписа статусне промене код АПР.
Сви запослени код друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' преузимају се у радни однос код друштва
стицаоца од дана уписа статусне промене код АПР.
Сви запослени код друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' преузимају се у радни однос код друштва
стицаоца од дана уписа статусне промене код АПР.
Приликом остваривања права из радног односа, радни стаж запослених остварен код друштава
преносилаца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца
ЈКП ''Север Иланџа'' и њихових правних предходника рачуна се као радни стаж остварен код друштва
стицаоца.
Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', након уписа статусне
промене припајање, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према следећем списку:
1. Момир Ђелкапић ССС – Директор
2. Мохан Панта ВСС – Заменик директора
3. Радисав Митровић ССС – самостални стручни сарадник
4. Гордана Ђурић ВСС – салдо котиста
5. Јованка Којадиновић ССС – Фактуриста купаца
6. Милеса Радовановић ССС – Благајник
7. Снежана Циврић ССС – Референт за опште послове
8. Миле Лукић ССС – Референт водовода и канализације
9. Звонко Ђурић ССС – Магационер
10. Бојан Митровић ССС – Ререрент погребне службе
11. Зорица Радојчин НК – Продавац погребне опреме
12. Бранко Јеремић КВ возач – Возач-тракториста
13. Милован Поповић КВ возач – Возач-тракториста
14. Владан Богдановић ССС – Водоинсталатер
15. Добросав Симовић ССС – Водоинсталатер
16. Милован Томић КВ димничар – Помоћни радник-димничар
17. Јован Зарић КВ лимар – Помоћни радник на дистрибуцији воде-лимар
18. Милан Баша НКВ – Помоћни радник-хигијеничар
19. Милорад Томић НКВ – Помоћни радник-хигијеничар
20. Божа Баша НКВ – Гробар
21. Зоран Тимић НК – Домар-портир (особа са инвалидитетом)
22. Александра Арнаутовић ССС – Чистачица-курир.
Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'', након уписа статусне
промене припајање, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према следећем списку:
1. Рипсиме Гајић – диркетор
2. Дорина Стојановић – економски техничар – књиговођа и благајник
3. Ивана Танкосић – ссс – административни радник и радник општих послова
4. Вељко Кркобабић – ссс – трећи степен, водоинсталатер
5. Синиша Бошчић – ссс – трећи степен, водоинсталатер
6. Мирко Гајић – машински техничар – пети степен-машинбравар
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7. Јован Младеновић – НК – комунални радник
8. Јосиф Матковић – НК – возач камиона
9. Драган Трајковић – самостални стручни сарадник – координатор зоохигијенске службе.
Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'', након уписа
статусне промене припајање, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према
следећем списку:
1. Дарко Николић – директор
2. Никола Радонић – водоинсталатер.
ОБЈАВЉИВАЊЕ НАЦРТА УГОВОРА
Члан 17.
Нацрт Уговора о статусној промени припајање објавиће се на интернет страници Агенције за
привредне регистре, у складу са Законом.
Обзиром да су учесници статусне промене четири једночлана предузећа, не постоји обавеза
обавештавања чланова друштва.
Учесници статусне промене обавезни су да повериоцима који су познати друштву, а чија потраживања
износе најмање 2.000.000,00 динара, упуте писано обавештење о спровођењу статусне промене, са
садржином прописаном чланом 491. став 2. Закона о привредним друштвима.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА СТИЦАОЦА
Члан 18.
Оснивачки акт друштва стицаоца остаће на снази и након статусне промене припајање.
Измене и допуне оснивачког акта у циљу спровођења статусне промене припајања сматраће се
изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца.
Предлог Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца је следећи:
''На основу члана 4, став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 40. Статута општинеАлибунар (Службени лист
општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштине општине Алибунар на ___
седници од ___________ године доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ДРУШТВЕНОГ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број _____) због закључења Уговора о
статусној промени припајања између ЈКП ''Универзал'' Алибунар, с једне стране, и ЈКП _____, с друге
стране.
Члан 2.
У Одлуци о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар
у Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013),
члан 14. мења се и гласи:
Члан 14. мења се и гласи:
''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
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70.10
70.22
71.12
71.20
46.76
46.77
49.41
52.10
38.11
38.21
38.31
39.00
46.77
81.30
81.22
81.29
96.03
52.21
01.62
96.09
43.99
25.11
43.12
43.29
46.74

-

47.52

-

49.50
47.54

-

81.10
42.90
43.11
43.21
43.31
43.32
43.33
43.34
43.91
02.20
23.61
25.12
95.24
33.11
42.11
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Управљање економским субјектом
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
Инжењерске делатности и техничко саветовање
Техничко испитивање и анализе
Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
Трговина на велико отпацима и остацима
Друмски превоз терета
Складиштење
Сакупљањем отпада који није опасан
Третман и одлагање отпада који није опасан
Демонтажа олупина
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
Трговина на велико отпацима и остацима
Услуге уређења и одржавања околине
Услуге осталог чишћења зграда и опреме
Услуге осталог чишћења
Погребне и сродне делатности
Услужне делатности у копненом саобраћају
Помоћне делатности у узгоју животиња
Остале непоменуте личне услужне делатности
Остали непоменути специфични грађевински радови
Производња металних конструкција и делова конструкција
Припрема градилишта
Остали инсталациони радови у грађевинарству
Трговина на велико металном робом, и инсталационим материјалима, опремом,
прибором за грејање
Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим
продавницама
Цевоводни транспорт
Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим
продавницама
Услуге одржавања објеката
Изградња осталих грађевина
Рушење објеката
Постављање електричних инсталација
Малтерисање
Уградња столарије
Постављање подних и зидних облога
Бојење и застакљивање
Кровни радови
Сеча дрвећа
Производња производа од бетона намењених за грађевинарство
Производња металних врата и прозора
Одржавање и поправка намештаја
Поправка металних производа
Изградња путева и аутопутева

Јавно комунално предузеће може се бавити пословима зоохигијене.
Запослени у Јавном комуналном предузећу могу обављати послове пољочувара.
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар може без уписа у регистар да врши и друге
делатности које службе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, као и о обављању других
делатности које службе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.''
Члан 3.
У члану 18. став 3. мења се и гласи:
''Јавно комунално предузеће не може отуђити пословни простор седишта предузећа и пословни
простор седишта огранака.''
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Члан 4.
Члан 44. мења се и гласи:
''Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду
(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
Директор заснива радни однос на одређено време.
Предузеће има заменика директора кога, на предлог директора, именује Надзорни одбор Предузећа,
из реда запослених у предузећу.
У погледу услова за именовање, заменик директора мора испуњавати исте услове за именовање као
и директор.
Заменик директора замењује директора у случају његове одсутности и обавља послове које му
повери директор или Надзорни одбор.''
Члан 5.
Обавезује се Надзорни одбор да усклади Статут ЈКП ''Универзал'' Алибунар са одредбама ове
Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: _______
Датум: ________. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић''
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ
Члан 19.
Уговор о статусној промени ступа на снагу даном закључења уговора.
Саставни део Уговора о статусној промени из предходног става је:
1. предлог Одлуке о допуни оснивачког акта друштва стицаоца
2. предлог Одлуке о повећању одновног капитала друштва стицаоца услед статусне промене
3. списак права и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' које прелазе на друштво стицаоца
4. списак права и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' које прелазе на друштво стицаоца
5. списак права и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' које прелазе на друштво
стицаоца
6. списак чланова друштва преносиоца, са наввођењем номиналне вредности њихових удела у
друштву преносиоцу, као и удела које стичу у друштву стицаоцу
7. списак запослених у друштву преносиоцу ЈКП ''Услуга'' чији се радни однос наставвља у друштву
стицаоцу
8. списак запослених у друштву преносиоцу ЈКП ''Бунар'' чији се радни однос наставвља у друштву
стицаоцу
9. списак запослених у друштву преносиоцу ЈКП ''Север Иланџа'' чији се радни однос наставвља у
друштву стицаоцу.
На дан статусне промене, у складу са одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији, друштва
преносиоци: друштво преносилац ЈКП ''Услуга'', друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' и друштво преносилац
ЈКП ''Север Иланџа'' и друштво стицалац извршиће ванредни попис имовине и обавеза.
Члан 20.
Код Агенције за привредне регистре ће се, у складу са Законом, објавити Нацрт уговора о статусној
промени припајање.
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Регистрација статусне рпоемне извршиће се након истека рока од 30 дана од дана ступања на снагу
Уговора о статусној промени припајање, у складу са Законом.
Повећање основног капитала друштва стицаоца, као резултат статусне промене припајање,
регистроваће се у складу са законом.
Измена оснивачког акта друштва стицаоца регистроваће се у складу са законом.
Члан 21.
Уговор о статусној промени припајање оверава се у склауд са законом којим се уређује овера
потписа.
Уговор о статусној промени својим потписима оверавају:
1. Власто Mарић, директор – за друштво стицаоца
2. Момир Ђелкапић, директор – за друштво преносиоца ЈКП ''Услуга''
3. Рипсиме Гајић, директор – за друштво преносиоца ЈКП ''Бунар''
4. Дарко Николић, в.д. директора – за друштво преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.
Уговор се закључује у осам истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по један
примерак, док се остали примерци предају надлежним органима у поступку регистрације.
ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ:
ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
Власто Марић, директор, с.р.
ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ:
ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
Момир Ђелкапић, директор, с.р.
ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ
ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
Рипсиме Гајић, директор, с.р.
ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ
ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
Дарко Николић, в.д.директора, с.р.
СПИСАК НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДРУШТВО ПРЕНОСИОЦА ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, ДРУШТВО ПРЕНОСИОЦА ЈКП
''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ И ДРУШТВО ПРЕНОСИОЦА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ НА
ДРУШТВО СТИЦАОЦА ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
1. Друштво преносилац ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац преноси на друштво стицаоца ЈКП ''Универзал''
Алибунар следеће непокретности:
- бунарску кућицу Б-4 изграђену на парцели топ.бр. 1197 у КО Банатски Карловац,
- зграду магацина изграђену на парцели топ.бр. 1196/2 у КО Банатски Карловац,
- зграду шупе изграђену на парцели топ.бр. 1196/1 у КО Банатски Карловац,
- зграду хидрофора Б-1 Девојачки бунар изграђену на парцели топ.бр. 6683/2 у КО Банатски
Карловац,
- зграду капеле изграђену на парцели топ.бр. 880 у КО Банатски Карловац,
- зграду санитарног чвора капеле изграђену на парцели топ.бр. 880 у КО Банатски Карловац,
- зграду цвећаре изграђену на парцели топ.бр. 2285 у КО Банатски Карловац,
- комунални објекат гробље које се налази на парцелама топ.бр. 882, 881, 956 и 884 у КО Банатски
Карловац.
2. Друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' Владимировац преноси на друштво стицаоца ЈКП ''Универзал''
Алибунар следеће непокретности:
- парцелу топ.бр. 5143/25 њива 5. Класе, површине 0,5755 хектара у КО Владимировац.
3. Друштво преносилац ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа нема непокретности у власништву.

73.
На основу члана 26 у вези са чланом 10 Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима
(''Службени гласник РС'', број 59/1989) и члана 11 Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар
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(''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2002, 11/2003, 1/2006, 18/2008, 32/2014 и 3/2015), Управни
одбор Фонда за развој општине Алибунар, на седници од 10.02.2015. године, доноси
ПРАВИЛА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
Фонд за развој општине Алибунар (у даљем тексту: Фонд), оснива се ради прикупљања средстава у
циљу развоја функција општине Алибунар као локалне самоуправе, развоја цивилног сектора и развоја
приватно-јавних партнерстава.
Члан 2.
Назив Фонда је: Фонд за развој општине Алибунар.
Члан 3.
Седиште Фонда је у Алибунар, Трг слободе број 4.
Члан 4.
Фонд има својство правног лица.
Члан 5.
Делатности Фонда су:
1. реализација стратегије развоја и секторских стратегија развоја општине Алибунар;
2. прикупљање и учествовање у изради предлог апројеката за реализацију програма развоја;
3. обезбеђивање развојних средстава домаћих и иностраних развојних партнера;
4. обезбеђивање реализације одобрених пројеката;
5. пружање техничких и финансијских услуга у имплементацији пројеката, њиховог праћења и
извештавању;
6. посредовање у контактима са потенцијалним инвеститорима и донаторима;
7. сакупљање и дистрибуција информација у вези са реализацијом програма развоја и пројеката и
8. остваривање других активности везаних за реализацију стратегије развоја и програма развоја
општине.
Члан 6.
Средства Фонда се воде на посебном рачуну код овлашћене финансијске организације за платни
промет.
Фонд има печат. Печат Фонда је округлог облика, пречника 32mm са следећим текстом исписаним у
концентичним круговима:
- у спољном кругу: Општина Алибунар
- у следећем унутрашњем кругу: Фонд за развој општине Алибунар
- на средини печата: АЛИБУНАР.
Текст у печату исписан је на: српском језику и ћириличном писму, на румунском језику и латиничном
писму и на словачком језику и латиничном писму.
Члан 7.
Средства којима послује Фонд су:
1. средства из буџета општине Алибунар,
2. средства из буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине,
3. средства других фондова, домаћих и иностраних развојних партнера у реализацији програма и
пројеката,
4. камата на орочена и депонована средства по виђењу код банака и других финансијских
организација,
5. донација и других прихода које Фонд оствари.
Члан 8.
Органи Фонда су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.
Члан 9.
Орган управљања Фондом је Управни одбор.
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Управни одбор именује Скупштина општине на период од 4 године.
Члан 10.
Управни одбор има председника и 4 члана.
Члан 11.
Управни одбор Фонда:
1. прати реализацију Стратегије и Програма развоја општине, у оквиру надлежности Фонда,
2. предлаже Скупштини општине кандидате за директора Фонда,
3. одобрава спровођење пројеката према расположивим средствима,
4. доноси правила Фонда, Пословник о раду Управног одбора, финансијски план и завршни рачун,
5. одлучује о свим другим питањима везаним за коришћење и усмеравање средстава Фонда.
Управни одбор, на предлог директора, усваја акта о раду и акта о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, на који сагласност даје Општинско веће општине Алибунар.
Члан 12.
Управни одбор Фонда доноси Правила, на који сагласност даје Скупштина општине.
Правилима Фонда се ближе регулише: делатност Фонда, делокруг рада Управног одбора, начин
ситцања и коришћења средстава Фонда и друга питања од значаја за рад Фонда.
Члан 13.
Пословник о раду Управног одбора Фонда доноси, на првој седници, Управни одбор Фонда.
Пословником се ближе одређује начин рада и одлучивања на седницама Управног одбора Фонда.
Члан 14.
Фонд представља директор Фонда.
Наредбодавац за извршење финансијског плана Фонда је директор Фонда.
Директора именује Скупштина општине на период од четири године.
Директор одговара за законитост рада Фонда.
Фонд има заменика директора Фонда, које именује Управни одбор Фонда, на предлог директора
Фонда.
Заменик директора Фонда замењује директора у одсутности и има иста права, обавезе и
одговорности као и директор Фонда.
Директор заснива радни однос у Фонду у складу са прописима којима се уређују радни односи, а
заменик директора има право на накнаду за рад коју утврђује Управни одбор Фонда, а на коју сагласност
даје Општинско веће.
Скупштина општине може, до именовања директора Фонда, именовати вршиоца дужности директора
Фонда до избора директора, а најдуже до једне године.
Члан 15.
Стручни, административни и технички послови Фонда обављају се у оквиру Фонда.
Књиговодствене и друге финансијске послове Фонда обавља орган Општинске управе надлежан за
послове финансија.
Члан 16.
Председник и чланови Управвног одбора Фонда и председник и члановим Надзорног одбора Фонда
имају право на накнаду за рад.
Висину накнаде одређује Управни одбор Фонда уз сагласност Општинског већа.
Члан 17.
Надзорни одбор Фонда именује и разрешава Скупштина општине Алибунар, на период од четири
године.
Надзорни одбор има пет чланова, од којих се један именује за председника.
Надзорни одбор надзире пословање Фонда и даје мишљење о годишњем извештају и завршном
рачуну.
О резултатима надзора, Надзорни одбор извештаја Управни одбор Фонда и извршни орган
Скупштине општине Алибунар.
Члан 18.
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Сва питања од значаја за рад Фонда регулисана су овим Правилима, а рад Управног и Надзорног
одбора регулисан је Пословником о раду Управног одбора и Пословником о раду Надзорног одбора.
Члан 19.
На Правила Фонда сагласност даје Скупштина општине.
На акта Фонда која се тичу запослених у Фонду (одлука о радним односима, правилник о
систематизацији и слично) и акта која се тичу права на накнаде које се исплаћују из средстава Фонда,
сагласност даје Општинско веће.
Члан 20.
Правила ступају на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу ових Правила престају да важе претходна Правила Фонда, као и све измене и
допуне претходних правила.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Неђељко Коњокрад, с.р.

74.
Република Србија – АП Војводина
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ''
ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
Број: 01-052-205/14-3
26310 АЛИБУНАР
ПРОГРАМ РАДА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'', за права која се финансирају из Буџета Општине Алибунар
за 2015. годину
Алибунар, фебруара 2015. године
Основна обележја становништва општине Алибунар
По попису из:
1991.г.
Општина укупно
26550 стан.
Градско становништво
9633
Сеоско становништво
17017

2002.г.
22954 стан.
9217
13639

2011.г.
20151 стан.

Индекс 2011/02
87,80
96,6
80,1

Процењује се да ће број грађана који ће се обраћати ЦСР ради пружања услуга џоцијалне заштите бити
нешто већи у односу на предходну годину за око 4%. Нарочито код остваривања права на социјлану помоћ
и једнократну новчану помоћ и осталих материјалних давања у социјалној заштити. Услугу помоћ у кући за
стара и немоћна лица, уз ангажовање геронтодомаћица у бар 3 насеља на територији Општине, планирамо
да реализујемо кроз пројектне активности уз помоћ средстава Општине.
Старосне групе
Деца (0-17)
Млади (18-25)
Одрасли (26-64)
Старији (65 и више)
УКУПНО

Пренети
787
215
1350
353
2705

Новоевидентирани

Реактивирани

Укупно у 2015.

33
8
117
17
175

10
7
25
7
49

830
230
1492
377
2929

Стављени у
пасиву
37
23
44
15
119

У току 2015.године, очекујемо да ће се Центру за социјални рад, за остваривање права и пружање услуга,
обраћати, преко 14,5% од укупног броја становника Општине.
Повећања пружених услуга у односу на предходну годину односиће се на ТПН, новчану социјалну помоћ,
затим збрињавање млд. деце без родитељског старања. Број корисника одобрених једнократних новчаних
помоћи, ће се повећавати, услед повећања броја материјално угрожених лица и граничних случајева
угрожених породица. Просечно, по једном кориснику, једнократна помоћ износиће око 5.000,00 динара.
Такође планира се да се сви радно способни корисници, кроз радну активацију, ангажују на пословима код
јавних установа, са по 2 радна дана у току месеца, у периоду од 6 месеци у току године.
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ОДОБРЕНА
РАДНА
МЕСТА у Центру за
социјални рад

директор
1

Радна места по новом
решењу Мин.
Радно место по одлуци
Општине

1

...

Водитељ случаја
Соц.радник .. 2
Психолог ...... 1
Педагог ........ 1
Правник ....... 1
Супервиз.0,5 је 1 од стр.р.
5

17.03.2015.

Администр.
и финанс.рачуновод. и
шеф
рачуноводства .. 1

Технички
послови.. 1

Укупно

1

1

8

1 стручни радник

Тзв. ''пасивно дежурство'' стручног радника, које се уводи у 2015. години, за свих 365 дана, за 24 сата
дневно, у случају потребе хитних интервенција у кризним ситуацијама, и остали трошкови финансирање ће
се у бруто износу од око 30.000,00 динара месечно, у складу са потписаним Споразумом од стране
Општине, и свих релевантних установа на територији општине, Центра ће квартално, достављати списак
дежурних стручних радника Полицијској станици у Алибунару, са њиховим бројевима телефона.
Организација стручног рада и услови рада:
Нова организација рада, организује се путем пријемне канцеларије, задуживањем стручног радника
социјалног рада – водитељем случаја. Обзироом да спадаму у гурпу мањих Центара, стручни рад је
организован кроз 1 стручни тим за непосредну заштиту корисника и уједно ради и тим за материјална
давања у саставу: стручни радник и правник.
Обзиром да је од надлежног Министарства, Центар опремњен, најсавременијим рачунарима, у току 2015.г.
у потпуности ће се применити софтверски пакет ''интеграл'', који ће омогућити квалитетније праћење и
евиденцију остварених права грађана и пружених услуга породицама на територији наше Општине.
У 2015.години планирано је учешће ЦСР, као партнера, у наставку пројекта ''Побољшавање положаја
материјално угрођених старих лица'', чији је носилац ОО Црвеног крста у Алибунару, са пројектом народне
кухиње за 250 лица, и проширење те услуге кроз пружање помоћи у пакетима хране за остала насеља у
Општини, као и учешће на конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију.
Финансијски план за 2015.г. за права из буџета Општине:
Приходи за права из Општинске одлуке
Једнократне новчане помоћи и помоћ за студенте
Једнократне помоћи за спец.школе
Привремени смештај у прихватну станицу
Накнаде за децу и породицу
Накнаде за трошкове сахране
Укупно за права корисника - породица
За делатност Центра
Укупно за Центар

Број
631
11
10
20
672

Расходи
9.500.000,00
1.800.000,00
700.000,00
200.000,00
700.000,00
12.900.000,00
6.159.205,00
19.059.205,00

Из Буџета Општине у 2015. Години планира се издвајање средстава на нивоу средстава у 2014. годину. За
једнократне новчане помоћи утрошиће се око 30% више средстава у односу на предходну годину.
Материјално угроженим породицама са већим бројем и са асоцијалним понашањем, поред саветодавног
рада, планира се и пружање материјалне и натуралне помоћи, чиме би се олакшао њихов тежак социјални
статус.
Планира се већа сарадња са Школама на територији општине у циљу превенције асоцијалног понашања
деце у раном узрасту, кроз саветодавни рад са децом и родитељима на превазлиажењу проблема.
Проблеми у заштити старих без породичног старања, уважавајући специфичности наше ситуације на
терену, могли би да се превазилазе и реализацијом пројекта евидентирања заинтересованих породица за
породични смештај и збрињавање старих лица.
Такође ће се у складу са планом обиласка, у току 2015. године, изврити ревизија планова заштите, деце и
омладине, смештене на Домском и породичном смештају.
Директор
Зоран Пребирачевић, с.р.

Председник УО Центра
Илија Пенца, с.р.
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75.
Република Србија – АП Војводина
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ''
ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
Број: 01-052-205/14-2
26310 АЛИБУНАР
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРАВА ПО ОДЛУЦИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
За период 01.01.-31.12.2014.г.
УВОДНИ ДЕО
1. Основна обележја становништва општине Алибунар
По попису из:

1991.г.

2002.г.

Општина укупно
Градско становништво
Сеоско становништво

26550 ст.
9633
17017

22954 ст.
9217
13639

насеља

Индекс
2002/91
86,4
96,6
80,1

2011.г.

Индекс 11/02

20151

87,80
96,6
80,1

Индекс
2002/91
Алибунар
3740
34431
91,7
Банатски Карловац
6291
5820
92,5
Владимировац
4539
4111
90,5
Добрица
1622
1344
82,8
Иланџа
2034
1727
84,9
Јаношик
1222
1171
95,8
Локве
2973
2002
67,3
Николинци
1630
1240
76,0
Нови Козјак
998
768
769,9
Селеуш
1501
1340
89,2
Резултати пописа из 2011. године, велики пад броја становника у нашој општини у односу на
предходни попис за око 13% и указују да се тренд смањења становништва наставља, као резултат и малог
природног прираштаја становништва и још увек већег одлива становништва ка градовима.
Општина Алибунар се простире на 601 km² и налази се у Јужнобанатском округу. Она је привредно
неразвијена, ретко насељена, са разуђеним и национално хетерогеним становништвом (поред Срба, у њој
живе и преко 20 националних мањина, међу којима најбројније чине: Румуни, Словаци, Мађари, Македонци,
Роми и друге националне мањине).
старост
мушки
женски

1991.

0-19 г.
2050
1980

2002.

20-64 г.
6255
5950

Преко 65 г.
2015
1956

Број становника у нашој Општини у односу на предходни попис смањен је нарочито у рубним
насељима Општине: Н. Козјак, Добрица, Локве, Николинци.
Природни прираштај становништва је изразито негативан и износи -213 (роди се 187 а умре 400),
изузетно је низак наталитет (осим код ромских породица), и постојање великог броја неожењених, у
репродуктивној доби, нарочито у мањим сеоским срединама. Миграциони прираштај становништва,
доласком избеглих и прогнаних лица, од 1991.г. и 1995.године, када их је било око 1100 и расељених лица
око 100, није битно поправио демографски пад. Изградњом станова (вел. 34m²) у Селеушу, и
самоизградњом (материјал од УНХЦР-а и лична градња) у Владимировцу, Банатском Карловцу и Селеушу
око 100 породица (близу 400 чланова) трајно се интегрисало у локалну зајендицу. Њихово запошљавање и
материјални статус није се могао решавати услед незавидне економске ситуације у Општини. Један мањи
број породица успева да се ангажује у пољопривреди, али обећани погони се нису изградили, тако да
''мала'' производња поврћа и воћа у пластеницима и друг сезонски послови не пружа им довољно
средстава за минималну егзистенцију. Један број породица остварује код ЦСР новчану социјалну помоћ.
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У Општини има укупно 7649 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 3306 (36%), брачних парова са децом има 4170 (50%),
мајки са децом (535 (6%) и очева са децом 173 (2%).
Број незапослених у општини Алибунар је 2931 лица, близу 15% укупног становништва, од којих су
1474 жене (са I-V ст.стр.сп. 2752 лица – жена 1358; и са VI – VII ст.стр.сп. 179 лица – жене 116).
Запослених лица има 2426, а занатлија 348, односно око 15% од укупног броја становника у Општини.
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. Укупно се обрађује око 45.165
hа обрадиве земље. Смањењем броја малих и средњих домаћинстава драстично се смањило сточарство
(раније било додатни вид прихода за таква домаћинства), мада сада постоји мањи број приватних фарми
(свиња, крава и друге стоке). Ратарска производња, која даје најмање прихода (Пупин је у свом тестаменту
поручио Идворцима: ''Ако хоћете да производите мање робе а да имате више пара, онда производите
поврће и воће, а ако производите пшеницу и кукуруз, имаћете више робе, а мање пара'') најзаступљенија је.
''Савремена'' производња се одвија на све већим поседима, где се ''губи'' потреба за радном снагом, и
ранијим сезонским ангажовањем радне снаге, тако да су сада и мања газдинства 5-10 hа обрадиве земље
социјално угрожена, и не могу да више организују производњу, већ углавном дају земљиште у закуп
крупнијим пољопривредницима, што додатно демотивише младе да се одлуче за живот на селу. Граничне
случајеве материјалне угрожености, представљају и старачка домаћинства са мањим поседима, којима је
потребна материјална и друга помоћ. У нашој Општини је регистрован већи број пољопривредних
домаћинстава, која користе регресе за пољопривредну производњу. Наша Општина, израдила је Стратегију
развоја Општине за наредних 5 година и поставила планске основе за развој привреде, привлачење
квалитетних инвестиција. Производња здраве-еколошке хране, могла би да са већим уделом сезонског
рада, ангажује незапослене кориснике НСП. Активан однос наше Општине, њених стручних служби,
пвредних друштава и предузетника, у наредном периоду требало да доведе до веће и квалитетније
упослености ресурса на територији наше Општине (природних, материјалних, кадровских и других).
Индустријска производња је све мање заступљена, јер су се приватизована предузећа углавном
угасила, или изузетно смањила производњу: у Бан. Карловцу АД ''Банат'', индустрија меса, и ''Југобанат'',
производња грађевинског материјала, са малим бројем запослених; у Алибунару, Б.Карловцу,
Владимировцу, Николинцима, Локвама, Селеушу, Н. Козјаку, Добрици и Иланџи – земљорадничке задруге
са више већих силоса; у Владимировцу не ради ''Нарва'' АД за производњу штедњивих сијалица, 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 2014.г. у нашој Општини износила је 42.646,00 динара.
II Делатност Центра за социјални рад
Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар основан је 01.03.1991. године. Као међуопштински са
седиштем у Алибунару и Одељењем у Пландишту рдио је у времену од 01.01.1992.-30.04.2005.г., да би
издвајањем Одељења у ЦСР у Пландишту, поново био регистрован, као Центар за социјални рад за
општину Алибунар, почев од 01.05.2005.год.
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 социјално гзаштити (''Сл.гласник РС'', бр.
24/11), прописима донетим на основу закона и општинским одлукама. 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 (посредовање и мирење у
бракоразводном поступку, давање мишљења приликом поверавања деце и начина виђења са другим
родитељем, помоћ у васпитању деце са поремећајима у поноашању, у поступку за заштиту од насиља и
друго), послови саветодавног радда са члановима породице и послови старатељства, заштита имовине
лица под старатељством, праћење старатељства и друго.
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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, израђује извештаје о психофизичком и социоекономском статусу малолетних лица са
асоцијалним понашањем, извршава васпитну меру појачан надзор Органа стратељства, учествује у
извршењу васпитне мере појачан родитеља, као и извршење васпитних мера, посебна обавеза и васпитних
налога и друго.
Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 13/14), утврђена су права и обавезе у области социјалне заштите која се
фринансирају из Буџета Општине.
III БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Табела о кретању укупног броја корисника облика социјалне заштите
Број корисника
Услуге, мере заштите
2010.
2011.
2012.
2013.
1) Усвојење
1
2) Старатељство
51
53
54
57
3) Смештај у Дом
50
54
43
44
4) Хранитељ.породицу
38
40
44
54
5) ТНП и увећан ТНП
275
262
286
244
6) НСП
1370
1412
1505
1657
7) Народна кухиња
50
50
55
55
8) Помоћ у натури
35
60
100
110
9) Једнокр.помоћ
727
588
424
543
10) Помоћ у кући
11
55
55
15
11) Прихватилиште
3
5
12
12) Пут.спец.школе
11
11
11
11
13) Здравствене услуге
6
2
3
14) Мат.уг.студенти
91
15) Трошкови сахране
19
20
28
31
Укупно:
2584
2577
2612
2836

2014.
1
103
54
51
240
1695
250
300
499
16
8
11
3
91
15
3337

Индекс
2014/2013
180
122
94
89
103
454
272
91
106
240
100
150
110
117

*првих 7) облика заштите – права од општег интереса – финансирају се из Буџета Републике, остали облици
социјалне заштите представљају права која по Закону и Одлуци, финансира Општина из свог Буџета.
НАПОМЕНА: у току 2014.г. редовно је сваки месец реализована израда решења и исплата једнократне
помоћи по захтевима или по службеној дужности за угрожена лица и породице на територији општине
Алибунар. Просечни износ једнократне новчане помоћи у предходном периоду по 1 кориснику, износио је
око 4.500,00 динара. Највећи проценат помоћи односио се на набавку лекова, око трошкова за лечење,
набавку књига за децу, неопходних намирница, санирање поправки на угроженим кућама, и других потреба.
У ЦСР у току 2014.г. укупно је било 44 деце, чијим породицама је због породичних и проблема на
релацији родитељи – деца, пружана саветодавна помоћ (брачни и породични проблеми). ЦСР пружа
стручне услуге и у раду са малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних дела, по захтеву Вишег суда из
Панчева и Општинског судије за прекршаје, доставља синтетизоване извештаје, свпроводи изречене
васпитне налоге, и у току овог периода, 4 млд. учиниоца је смештено по Одлуци Вишег суда у Васпитну
установу, а укупно је реализовано поступака са 16 деце са проблемима у понашању.
Попуст на утрошену електричну енергију – стицање својства енергетски заштићеног купца, имају
породице корисника новчане социјалне помоћи, уколико не троше више од 360 кв месечно.
На територији општине развијено је хранитељство као алтернативни вид смештаја деце без
родитељског старања. У 2014.години на територији наше општине има 29 хранитељских породица, које
имају на смештају децу без родитељског старања са наше и територија суседних Општина. Поред тога,
сада, након реализованог пројекта, имамо још 10 хранитељских породица које су прошле обуку за
хранитеље.
Породицама које имају радно способне чланове, на основу законске обавезе, умањује се износ НСП-а
за минимално по 1 дневницу у току месеца на помоћним, сезонским и другим пословима. Крајем године, на
основу Уредбе Министарства, Центар за социјални рад је био носилац активности на пословима ранде
активације радно способних корисника новчаних социјалних помоћи, тако да је њих око 500 ангажовано код
јавних установа на пословима уређивања јавних површина и установа, што је позитивно оцењено и од
стране корисника, а и осталих грађана и институција у Општини.
У 2014.г. било је запослено стручни радника: 2 социјалне раднице-водитељи случаја са ВШС; 1 педагог
(са 50% радног времена супервизора и 50% водитељ случаја); 1 психолог и 1 правник, сви са ВСС, који су
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финансирани из Републике и 1 педагог ВСС, почев од 09.2014.г., финансиран из Општине, за послове по
општинској одлуци.
Може се констатовати да се Центар,,у току 2014.г., подмладио, јер је сада половина стручних радника
млађа од 45 година. Од 6 стручних радника, 5 су раднице. ЦСР спада у мале центре и као такав има 1
службу за непосредну заштиту корисника. У делу хнодника адаптирана је 1 мала канцеларија – за
канцеларијске послове. Свако од запослених поседује по рачунар, и сви су обучени за рад на рачунарима, а
у Центру је у функцији мрежа према свим рачунарима.
Кроз пројекат ''Хитне интервенције у кризним ситуацијама'', који је финансиран од стране
Министарства рада и социјалне политике из Београда, средствима ДФИД-а В. Британије, Норвешке Владе и
уз учешће општине Алибунар (Пројекат се реализовао на територијама Општине Вршац, Бела Црква,
Пландиште и Алибунар), наша Општина добила је монтажни објекат величине 71m², поред зграде Црвеног
крста у Алибунару за социјалне и хуманитарне активности, рада мобилног тима и саветодавног рада са
жртвама породичног насиља. Тзв. ''пасивно дежурство'' стручних радника у случају потребе хитних
интервенција у кризним ситуацијама континуирано ће се финансирати у наредној 2015. години, у износу од
око 30.000,00 динара месечно, у складу са потписаним Протоколом, који су потписале све релевантне
установе и државни органи за учешће у мобилном тиму.
Услуге помоћи у кући реализују се преко ОО Црвеног крста у Алибунару, кроз пројекат који је одобрен
нашој Општини где је пружалац услуге невладина организација из Бан.Карловца. Центар је кроз пројекат
који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију,
збрињавао 15 старих лица, којима је крајем године у току 2 месеца, од стране 3 геронтодомаћице, пружена
услуга помоћи у кући у три насеља места у Општини: Алибунар, Б.Карловац, Владимировац. Поред тога
истим пројектом, пружена је обука и за 10 хранитељских породица, које су стекле подобност за бављење
породичним смештајем деце без родитељског старања.
Право на бесплатан кувани дневни оброк у кухињи Црвеног крста остваривало је 250 грађана у 5
насеља у општини Алибунар у току 2014.г., од чега је 65 деце и 185 одраслих, материјално угрожених
грађана. Поред тога у осталих 5 насеља у Општини, реализован је програм хране у пакетима (пакет
намењен четворочланим породицама), за 783 материјално угрожених грађана, од чега су 370 корисника
новчане социјалне помоћи.
1. Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим инсњтитуцијама у Републици.
Приликом остваривања права грађана 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.
2. Извештавање: Урађени су годишњи извештаји о раду за Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике, Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и демографију и Општину.
3. Аналитичко истраживачки рад – Центар је на основу захтева, урадио више информација у 2014.години
за установе из области социјалне заштите, Локалну самоуправу и друге.
Инвестициони радови на пословном простору Центра у току 2014.године одвијали су се у складу са
планираним активностима на санирању радног простора:
1. Центар сада има на коришћењу: 1 пријемну канцеларију, 5 канцеларија где су у 3 канцеларије по 1
стручни радник и 2 са два запослена и 1 просторију у којој је архива, ходник и санитарни чвор, тако да
фактички користи близу 100m² пословног простора. Крајем 2014.г., захваљујући средствима добијеним
од нашег Министарства, у Центру је дошло до ''занављања'' технике, тако да су сада сви радници
опремљени најсавременијим рачунарима и осталом опремом, а такође је у потпуности обновљен и
канцеалријски намештај у свим канцеларијама. Прилаз и улаз је прилагођен особама са инвалидитетом,
а у плану је и замена неадекватних и старих прозора и улазних врата, где се губи непотребна енергија.
Такође је почело коришћење инсталираног ''интеграл'' софтвер-а, што ће допринети квалитетнијем
стручном раду и поузданијој и приступачнијој евиденцији остварених права грађана и пружених услуга.
2. Због изузетно лоше изолације у Центру, јер су прозори стари 25 година, крајем 2014.г., отпочеле су
активности да се у организацији ЈП ''Станоградња'' реализује њихова замена, чиме би се подигао
квалитет пословног простора и рад са странкама.
Финансијски извештај за права финансирана из Буџета Општине (01.01.-31.12.2013.):
реализовано
Једнократне новчане помоћи и трошков.зашт.станов.
6.366.409,00
Трошкови прихватилишта и прихватне станице
691.919,40
Помоћ за оболелу децу
12.480,00
Накнаде за социјалне сахране
454.792,11

% од плана
63,66
98,85
6,24
64,97
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Помоћ за путнике – ученике специјалних школа
Помоћ – за студенте
Укупно за права корисника
За плате и материјалне и друге трошкове ЦСР:
Укупно за плате запослених
Укупно за материјалне трошкове Центра
Председник Управног одбора ЦСР
Илија Пенца, с.р.
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1.368.000,00
270.000,00
9.163.600,51

76,00
27,00
63,64

1.968.941,51
1.649.215,85

77,37
60,80

Директор,
Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.

Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар
ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА У 2014. ГОДИНИ
ЕЛЕМЕНТИ
ПРИХОДИ
733152 Приходи за права
733152 Приходи за делатност
УКУПНО ПРИХОДИ
РАСХОДИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
472311 Накнада за децу и породицу
472611 Накнаде у случају смрти корисника
472811 Накнаде за становање – привр.смештај
472931 Једнократне помоћи
472931 Једнократне помоћи – спец.школе
472931 Једнократне помоћи - студенти
СВЕГА
ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
411111 Плате
412111 Доп.за пензијско осиг.на тер.посл.
412211 Доп.за здравствено осиг.на тер.посл.
412311 Доп.за незапосленост на тер.посл.
СВЕГА
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
413142 Поклони за децу запослених
416119 Награде запосленима
СВЕГА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
421111 Тр.провизије
421211 Електрична енергија
421221 Гас
421311 Комуналне услуге
421411 Телефон
421414 Телефон мобилни
421421 Поштарина
421511 Осигурање зграда
421512 Осигурање возила
421513 Осигурање опреме
421522 Здравствено осигурање запослених
421523 Осигурање од одговорности према трећим
421521 Осигурање од незгоде
421619 Закуп осталог простора – архива
421919 Остали непоменути трошкови
СВЕГА
ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА
422111 Дневнице
422131 Трошкови смештаја на службеном путу

ОПШТИНА
14.400.000
6.231.978
20.631.978

ИЗВРШЕЊЕ
9.163.600,51
3.618.157,36
12.781.757,87

ИНДЕКС
63,64%
58,06%
61,95%

200.000
700.000
700.000
10.000.000
1.800.000
1.000.000
14.400.000

12.480
454.792,11
691.919,4
6.366.409
1.368.000
270.000
9.163.600,51

6,24%
64,97%
98,85%
63,66%
76%
27%
63,64%

2.158.589
237.445
132.754
16.190
2.544.978

1.685.509,6
174.618
96.304,03
12.509,88
1.968.941,51

78,08%
73,54%
72,54%
77,27%
77,37%

12.000
60.000
60.000

12.000,8
0
12.000,8

100,01%
0%
20%

60.000
80.000
140.000
100.000
70.000
70.000
210.000
30.000
90.000
40.000
50.000
30.000
30.000
60.000
50.000
1.110.000

14.226,54
40.905,46
66.794,92
44.035,28
30.250,58
35.170,96
222.202,25
27.179
40.141

23,71%
51,13%
47,71%
44,04%
43,22%
50,24%
105,81%
90,60%
44,60%

24.786

49,57%

19.763
50.000
21.930
6.373.384,99

65,88%
83,33%
43,86%
57,42%

90.000
80.000

25.170
11.175

27,97%
13,97%

Број 11 – Страна 56

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

СВЕГА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
423211 Услуге на изради софтвера
423621 Угоститељске услуге
423711 Репрезентација
423311 Услуге образовања и усавршавања
423591 Накнаде управног одбора
423911 Остале опште услуге
СВЕГА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
424911 Остале специјализоване услуге
СВЕГА
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
425112 Столарски радови
425113 Тек.поправке – молерски послови
425115 Радови на водоводу и канализацији
425117 Електричне инсталације
425211 Механичке поправке аутомобила
425222 Тек.поправке опреме – рачунарска опрема
СВЕГА
МАТЕРИЈАЛ
426111 Административни материјал
426129 Остали расходи за обућу, одећу и униформе
426411 Бензин
426311 Стручна литература
426819 Остали мат.за од.хигијене
426912 Резервни делови за компјутер
СВЕГА
ПОРЕЗИ И ТАКСЕ
482131 Порези
482241 Таксе
СВЕГА
ИЗДАЦИ – ОПРЕМА
512231 Телефонска централа
512251 Опрема за домаћинство
512232 Телефони
СВЕГА
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Шеф рачуноводства
Ивана Нешић – економиста, с.р.

17.03.2015.

170.000

36.345

21,38%

130.000
80.000
90.000
120.000
60.000
60.000
640.000

87.200
28.245
34.459,11

67,08%
35,31%
38,29%

35.692
6.800
192.396,11

59,49%
11,33%
35,63%

60.000
60.000

28.665
28.665

47,78%
47,78%

600.000
50.000
50.000
50.000
70.000
70.000
890.000

167.800

27,97%

40.000
12.225
41.924,6

80%
24,45%
59,90%

261.949,6

29,43%

140.000
100.000
200.000
110.000
30.000
40.000
620.000

64.773
36.000
120.353,37
88.800
13.741,98
38.960
382.628,35

46,27%
36%
60,18%
80,73%
45,81%
97,40%
68,49%

40.000
40.000
80.000

11.820
11.476
23.296

29,55%
28,69%
29,12%

94.550

157.58%

94.550
3.618.157,36

65,21%
58,06%

60.000
60.000
25.000
145.000
6.231.978

Директор
Зоран Пребирачевић – дипл.правник, с.р.
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60.
61.
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Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар
Одлука о радном времену привредних субјеката на територији општине Алибунар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Друштвеног јавног
комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о враћању утрина и пашњака селима на коришћење
Одлука о изменама и допунама Одлуке о објављивању ''Билтена општине Алибунар''
Одлука о давању сагласности на установљавање права службености у корист ПД
''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева
Одлука о давању сагласности на установљавање права службености у корист
''Ветроелектране Алибунар 1'' ''Windvision Windfarm A’’ доо Алибунар
Одлука о давању сагласности на установљавање права службености у корист
''Ветроелектране Алибунар 2'' ''Windvision Windfarm В’’ доо Алибунар
Одлука о давању сагласности на Уговор о статусној промени припајање
Решење о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар'' Алибунар
Решење о именовању председника и чланова Савета за младе општине Алибунар
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Душан
Јерковић'' Банатски Карловац
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава
Вељковић'' Добрица
Решење о усвајању Извештаја о раду председника општине Алибунар
Решење о давању сагласности на Правила Фонда за развој општине Алибунар
Решење о давању сагласности на Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Алибунар за 2015. годину
Решење о усвајању Извештаја о реализацији послова и задатака Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Алибунар у 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад ''1.март''
Алибунар за 2015. годину
Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2014.
годину

1
11
13
15
16
17
18
20
21
22
22
23
23
24
24
25
25
25
26

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
69.

Извештај о раду председника општине Алибунар и Општинског већа општине Алибунар за
2014. годину

26

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА
70.
71.

Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар за 2015. годину
Извештај о реализацији послова и задатака у 2014. години Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Алибунар

31
32

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА
72.
73.
74.
75.

Уговор о статусној промени припајање
Правила Фонда за развој општине Алибунар
Програм рада Центра за социјални рад ''1.март'', за права која се финансирају из Буџета
Општине Алибунар за 2015. годину
Извештај о раду и Финансијски извештај за права по одлуци општине Алибунар за период
01.01.-31.12.2014.г. Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ: Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров (помоћник уредника),
Јован Јојић, Саша Милосављевић, Срђан Прванов, Љиљана Керчобан,
Адријан Живку, Павле Маљица, Марија Муста
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар

34
46
49
51
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