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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

76. 

 

На основу члана 184. став 2. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 36. седници од 07. маја 2020. године доноси 
 
 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
ЗА ВРЕМЕ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 
 

Члан 1. 
Пословником о раду Скупштине општине Алибунар за време непосредне ратне опасности 

или ванредног стања (у даљем тексту: Пословник) уређује се рад Скупштине општине Алибунар (у 
даљем тексту: Скупштина),  начин сазивања и одржавања седница, рад скупштинских радних тела, 
јавност рада, права и дужности одборника, начин доношења аката Скупштине, као и друга питања 
од значаја за рад Скупштине. 
 

Члан 2. 
Овај Пословник примењује се почевши од доношења аката о проглашавању непосредне 

ратне опасности илил ванредног стања, све до доношења акта о укидању непосредне ратне 
опасности или ванредног стања. 
 
I СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 3. 
За време трајања проглашене непосредне ратне опасности или ванредног стања 

одржавају се само редовне седнице Скупштине. 
 

Члан 4. 
Седнице Скупштине одржавају се према потреби, без обзира на време седнице. 
Трајање седнице Скупштине није ограничено. 

 
Члан 5. 

За време трајања проглашене непосредне ратне опасности или ванредног стања, предлози 
за седницу достављају се најкасније један сат пре почетка седнице. Предлози за седницу морају 
бити потписани и оверени у складу са прописима. 

Предлагач акта, поред предлагача наведених у  члану 109. Пословника Скупштине 
општине Алибунар, може бити и председник општине, заменик председника општине, Општинска 
управа и штаб за ванредне ситуације општине Алибунар. 

Известилац по поднетим предлозима је начелник Општинске управе. 
  

Члан 6. 
Предлози не морају бити разматрани на надлежном скупштинском одбору. 
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Члан 7. 

Председник Скупштине сазива седницу Скупштине на предлог Општинског већа, 
председника општине, Општинске управе или Штаба за ванредне ситуације, као и на писмени 
предлог најмање 1/3 одборника, у року од три сата од часа подношења предлога. У нарочито 
хитним слућајевима, овај рок може бити краћи. 

 
Члан 8. 

Седнице Скупштине одржавају се у згради Скупштине општине Алибунар, Трг слободе 15, 
а уколико то није могуће, одржаће се у месту где је могуће одржати седницу Скупштине. 
 

Члан 9. 
Одборници ће о дану, времену и месту одржавања седнице бити обавештавани писменим 

путем, уколико је то могуће, а уколико није могуће достављање обавештења писменим путем, 
одборници ће бити обавештавани путем телефона, о чему ће се водити службена забележба. 
 

Члан 10. 
Одборницима се позив за сеницу са предложеним дневним редом уручује непосредно пред 

почетак седнице. 
 

Члан 11. 
За време проглашене непосредне ратне опасности или ванредног стања није обавезно 

достављање и усвајање записника са преходне сенице. 
 

Члан 12. 
О предлозима за измену или допуну дневног реда одлучује Скупштина без претреса. 
Време трајања расправе по појединим тачкама може бити ограничено, на предлог 

председника Скупштине. О ограничењу трајања расправе по појединим тачка дневног реда 
одлучује Скупштина без претреса.  
 

Члан 13. 
Председник Скупштине може прекинути седницу Скупштине ради допуне материјала или 

одложити седницу Скупштине из нарочито важних разлога, о чему одлучује секуптшина без 
претреса, већином гласова присутних одборника, одмах по изнетом предлогу. 
 

Члан 14. 
Скупштина одлучује јавним гласањем присутних одборника, ако за поједина питања ниjе 

прописано тајно гласање. 
 
 
II ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 15. 
Скупштина, у нарочито хитним случајевима или када се из неких разлога не може 

обезбедити присуство одборника, може одржати телефонску седницу, уколико није потребно 
извршити увид у материјал. 

Телефонске седнице заказују се по хитном поступку. 
 

Члан 16. 
Телефонску седницу сазива председник Скупштине и у позиву за седницу назначава се да 

ће се седница одржати телефонским путем. 
 

Члан 17. 
Дневни ред телефонске седнице не може се мењати. 

 
Члан 18. 

Телефонска седница одржава се тако што се телефоном позивају одборници Скупштине, 
обавештавају се о томе да се седница одржава телефонским путем и о разлозима за одржавање 
телефонске седнице. 
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О одржаној телефонској седници сачињава се извештај о позивању одборника ради 
одржавања телефонске седнице (у даљем тексту: Извештај), који потписују: лице које обавља 
телефонски позив, председник и секретар Скупштине. 

Сваком одборнику се прочита дневни ред, те се пита да ли је сагласан са дневним редом, 
што се евидентира у Извештају. Одборнику се чита свака тачка дневног реда и материјал који је 
предвиђен за ту тачку дневног реда, тако што се навади правни основ за доношење акта читањем 
увода, као и читање диспозитива акта. Не мора се читати образложење акта. Одборник се потом 
изјашњава да ли је сагласан са доношењем таквог актам и његов одговор се уноси у Извештај са 
назнаком ЗА/ПРОТИВ/УЗДРЖАН/НИЈЕ ГЛАСАО 
 

Члан 19. 
На основу Извештаја сачињава се извештај о гласању са телефонске седнице, у којем се 

наводи тачка дневног реда, предлог акта, изјашњавање сваког појединачног одборника, те да ли је 
на оснву предлога донет предложени акт.  На опснву извештаја о гласању председник Скупштине 
потписује акт уколико је исти донет. 
 

Члан 20. 
Председник Скупштине одређује лица која контактирају одборнике ради одржавања 

телефонске седнице Скупштине, о чему се доноси посебан акт. 
 

Члан 21. 
Телефонска седница скупштине сматра се одржаном ако се на телефонски позив јавило 

најмање 12 одборника, те ако је за предлог гласало више од половине одборника који су се јавили 
на телефонски позив. 
 

Члан 22. 
О телефонско седници скупштине води се посебан записник који нарочито садржи: редни 

број седнице, датум седнице, назнаку да је седница заказана  и одржана телефонским путем, 
имена и презимена лица која су вршила позивање одборника, предлог дневног реда, кратак опис 
извештаја о позивању одборника и извештаја о гласању, као и акта која су донета на телефонској 
седници. 
 

Члан 23. 
Записник о одржаној телефонској седници потписују: председник Скупштине, серетар 

Скупштине и лице које води записник. 
Извештаји о позивању одборника, извештај о гласању и друге забележбе су саставни део 

записника о одржаној телефонској седници. 
 

Члан 24. 
Записник о одржаној телефонкој седници доставља се без одлагања одборницима. 

 
 
III РАД РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 25. 
За време трајања проглашене непосредне ратен опасности или ванредног стања, 

председник, односно заменик председника надлежног радног тела Скупштине овлашћен је да 
доноси акта из надлежности радног тела. О донетим актима обавештава се радно тело након 
престанка непосредне ратне опасности или ванредног стања. 
  
 
IV ПРЕЛАЗНЕ ОДБРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
На рад Скупштине, у питањима која нису регулисана овим пословником, примењује се 

сходно Пословник Скупштине општине Алибунар. 
 

Члан 27. 
У време проглашенене непосредне ратне опасности или ванредног стања неће се 

одржавати јавне расправе нити јавна слушања. 
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Члан 28. 
Одлуком председника Скупштине јавност може бити искључена са седнице Скупштине. 

 
Члан 29. 

Са седница Скупштине у време трајања непосредне ратне опасности или ванредног стања 
јавност ће бити обавештавана путем саопштења. 
 

Члан 30. 
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Алибунар“ 
 
 
Број: 011-3/2020-04 
У Алубнару, 07. маја 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

77. 
 

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УСРС, 14/2016, 76/2018 и 
95/2018-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на предлог Општинског већа општине Алибунар и по добијеној 
сагласности Министарства за заштиту животне средине РС, бр. 401-00-00228/2020-02 од 
14.02.2020. године,  

Скупштина општине Алибунар на својој 36. седници одржаној дана 07. маја 2020. године, 
доноси  
 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У 2020. ГОДИНИ 
 
 

Члан 1. 
Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине 

Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни 
период до 31.12.2020. године (у даљем тексту: Програм). 

  
Члан 2. 

Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у 
претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и 
стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из 
области заштите животне средине и друге посебне законе. 

Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног 
евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује од 
посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Законом о 
накнадама за коришћење јавних добара (''Сл. гласник РС'', број 95/2018) и Уредбом о 
критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног 
утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада (''Сл.гласник 
РС'', бр. 86/2019 и 89/2019) и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства 
чине приход Фонда. 

Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности 
предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, 
као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области 
заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним 
предузећима и месним заједницама насељених места. 
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Члан 3. 
Финансијска средства Фонда се планирају за: 
1. Унапређење енергетске ефикасности заменом прозора и врата на зградама у 

власништву општине Алибунар;   

2. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на 

подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу 

са решењима из пројектне документације и са циљем потпомагања природне обнове и 

успостављање састојина аутохтоних лишћара; 

3. Планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих 

јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини; 

4. Кошење зелених површина јавне намене по свим насељеним местима у општини;  

5. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то: 

a. организовање манифестације на нивоу општине у сарадњи са основним школама, 

месним заједницама и надлежним ЈКП и обележавање значајних датума утврђених 

у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално 

едукативних радионица; 

б.  подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање 
са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, 
предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација 
амбијетално едукативних радионица у природи (локални паркови, излетиште 
Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног 
дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са 
Предшколском установом, основним школама, Економском школом и комуналним 
предузећем по свим насељеним местима општине Алибунар; 

6. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце 

животне средине за којима се укаже потреба, а посебно: 

- коришћења природних ресурса и добара, 

- квалитета ваздуха, 

- комуналне буке, 

- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима; 

7. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине; 

8. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине. 

 
Члан 4. 

Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар 
– Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма. 

Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива 
средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и 
комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и 
здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа. 

Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне 
средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине 
Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно 
истакнутим утрошком средстава. 
  

Члан 5. 
Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар 

прикупљена у претходној 2019. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у 
Програму за 2019. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне 
средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2020. годину. 
  

Члан 6. 
Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до 

доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог. 
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Број: 501-13/2020-04 
У Алибунару, дана 07. маја 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

78. 
 

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС. 
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020), члана 15. 
и 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл. лист општине Алибунар'', број 22/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 36. седници одржаној дана 07. маја 2020. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА КОМПЛЕКС СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ У ЦЕНТРАЛНОМ 
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације за комплекс станице за снабдевање моторних возила 
горивом у централном подручју насељеног места Алибунар, израђен од стране предузећа ДОО 
''Инфоплан'', са седиштем у Аранђеловцу, Улица ратних војних инвалида бб, инвеститора 
предузећа ''Лукоил Србија'' а.д., са седиштем у Београду, Булевар Михаила Пупина 165д – (у 
даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

План се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
I ОПШТИ ДЕО – ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. Правни и плански основ за израду плана …………………………….……………………..….  2 

2. Опис границе плана детаљне регулације ……………………………………….……………...  3 

3. Оцена расположивих подлога за израду плана ……………………………………….……….  3 

4. Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње и коришћења простора ..  3 

5. Извод из планске документације вишег реда …………………………………….…………….  4 

5.1. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Алибунар ……………..  4 

6. Анализа и оцена постојећег стања ............................................................................ ……….  5 

6.1. Опис постојећег стања ……………………………………………………………..…….  5 

6.2. Постојећа намена површина и врста изградње  ................................................ ….  5 

7. Циљ израде плана  ..................................................................................................... ……….  5 

 
II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛЦИЈЕ 
 

1. Начин коришћења земљишта  ................................................................................... ……….  5 

1.1. Грађевинско подручје …………………………………………………………………….  6 

1.2. Површине јавне намене ………………………………………………………………….  6 

1.3. Биланс намена површина …………………………………………………………….….  6 

2. Правила уређења и грађења ………………………………………………………………..…….  7 

2.1. Правила уређења за целине и зоне одређене планом ……………………….…….  7 

2.2. Општа правила парцелације, препарцелације и регулације ………………...…….  7 

2.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 

саобраћајне и друге инфраструктуре ………………………………………………….  8 

2.3.1. Саобраћајна инфраструктура .......................................................................  8 
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2.3.2. Хидротехничка инфраструктура ............................................................... ……12 

2.3.3. Електроенергетска инфраструктура......................................................... .......13 

2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура ....................................................... ...….17 

2.3.5. Термоенергетска инфраструктура ………………………………………….…….18 

2.3.6. Зеленило и зелене површине…………………………………………………..….21 

2.4. Услови за уређење и изградњу површина и објеката осталих намена ........... …... 22 

2.4.1. Бензинска пумпа ........................................................................................ ……22 

3. Остали услови изградње и уређења простора ………………………………..……….….…… 23 

3.1. Услови и мере заштите културно историјског наслеђа ……………………...….…… 23 

3.2. Услови за заштиту природе ……………………………………………………….……… 24 

3.3. Услови за заштиту животне средине …………………………………………………… 24 

3.4. Мере енергетске ефикасности …………………………………………………………… 28 

3.5. Посебни услови приступачности објеката и површина јавне намене особама са 

инвалидитетом ……………………………………………………………………………… 29 

3.6. Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат………………….…..…… 29 

3.7. Расписивање јавних конкурса ………………………………………………………..……29 

 
III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  
Б)  ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
Карта број 1: Катастарско-топографски план са границом плана (1:500) 
 
Карта бр. 2: Постојећа намена површина (1:500) 
 
Карта бр. 3: Регулационо-нивелациони план (1:500) 
 
Карта бр. 4: План намене површина са планом парцелације површина јавне намене (1:500) 
 
Карта бр. 5: Начин коришћења земљишта (1:500) 
 
Карта бр. 6: Синхрон план са мрежом јавног зеленила (1:1000) 
 

Уз План је формирана и Документациона основа Плана са садржином прописаном 
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/2019). 
 

Члан 3. 
План се потписује, оверава и архивира, а Документациона основа Плана чува у складу са 

Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, 
оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког 
плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03). 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 350-51/2020-04 
У Алибунару, дана 07. маја 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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79. 
 

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Службени лист СФРЈ'' 
број 6/80, 36/90, ''Службени лист СРЈ'', број 29/96 и ''Службени гласник РС'', број 115/2005 – др. 
закон), члана 69. став 9. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-
испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 
98/2013-одлука УСРС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 
20. став 1. тачка 13), Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Општинског 
већа општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на својој 36. седници одржаној дана 07. маја 2020. године 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 
 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ предузећу ''НИС'' а.д. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, 

улица Народног фронта бр. 12 – (у даљем тексту: Инвеститор), на установљавање права 

стварне службености за изградњу - постављање прикључног 20 kV кабловског вода и 

стубне трансформаторске станице СТС ''Lo-X'' НП Локве, снаге 400 (400) kVA, 10 (20)/0,4 kV 

у Локвама, на следећим парцелама у к.о. Локве, уписаних у Лист непокретности број 2901 

к.о. Локве, све у јавној својини Општине Алибунар, и то: 

1) број катастарске парцеле 6619, потес/улица Гринду маре, укупне површине 1832 m2, 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

2) број катастарске парцеле 6615, потес/улица Гринду маре, укупне површине 15711 m2, 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

3) број катастарске парцеле 6660, потес/улица Гринду маре, укупне површине 6519 m2, 

врста земљишта – остало земљиште; 

4) број катастарске парцеле 6666, потес/улица Кадина бара, укупне поршине 19245 m2, 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

5) број катастарске парцеле 6669, потес/улица Кадина бара, укупне поршине 2600 m2, 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут. 

2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор о праву службености 

којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, на основу ког ће 

се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. 

ове Одлуке, као постужном добру у корист повласног добра свакодобног власника 

повласног добра. Уговор о праву службености се закључује на основу одговарајуће 

техничке документације за изградњу предметног објекта – Идејног пројекта, са тачно 

исказаном дужином и површином заузећа предметних катастарских парцела за 

постављање прикључног 20 kV кабловског вода. 

3. За закључење уговора о праву службености из тачке 2. ове Одлуке, у име Општине 

Алибунар овлашћује се Председник општине Алибунар. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења из разлога хитности, и биће објављена у 

''Службеном листу општине Алибунар''.   

   
 
Број: 463-14/2020-04 
У Алибунару, дана 07. маја 2020. године 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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80. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС`` бр. 129/2007, 

83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима (``Сл. гласник РС`` бр. 101/2015) и члана 40. тачка 7. Статута Општине Алибунар – 

пречишћен текст (``Службени лист општине Алибунар`` број 22/2019), по поднетом захтеву од 

стране НИС А.Д. Нови Сад – Департмана за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, 

улица Народног Фронта бр. 12, ради давања сагласности за извођење радова изградње рударског 

објекта - реконструкције цевовода бушотине Је-7, што између осталог обухвата и радове на 

парцели број 703/1 к.о. Јаношик, која је у јавној својини Општине Алибунар, а на предлог 

Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 36. седници, одржаној дана 07. маја 2020. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

 

1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Департмана за управљање имовином, 

са седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да на земљишту у јавној 

својини Општине Алибунар – парцела 703/1 к.о. Јаношик – остало земљиште – 

некатегорисани пут, врши извођење радова по упрошћеном рударском пројекту ради 

реконструкције цевовода бушотине Је-7. 

2. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да о почетку извођења радова извести надлежни орган 

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да након завршетка радова предметне парцеле доведе у 

пређашње исправно стање. 

4. Ово Решење се издаје ради добијања одобрења за извођење радова из члана 1. овог 

Решења. 

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

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Департман за управљање имовином је поднео молбу за 

давање сагласности за извођење радова по УРП ради изградње рударског објекта – 

реконструкцију цевовода бушотине Је-7. Према Елаборату за исходовање услова број пројекта 

141-19 од 10.2019. године, израђеног од стране ``НИС Нафтагас НТЦ``, извођење радова обухвата 

реконструкцију цевовода од бушотине Је-7 до прирубнице на колектору на СС-3 Јерменовци, при 

чему се радови између осталог обављају и на парцели број 703/1 к.о. Јаношик. Предметна парцела 

је у јавној својини Општине Алибунар. 

Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-10/2020-05 од 07.04.2020. 

године, издатој од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, предметна парцела се налази у зони осталог земљишта у 

обухвату експлоатационог поља нафте и гаса, а налази се у јавној својини општине Алибунар, при 

чему представља парцелу некатегорисаног пута. 

Предметни радови се изводе у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима с обзиром на то да се ради о одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса. 

Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

Подносиоцу захтева се, у складу са чланом 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцели број 703/1 к.о. Јаношик, под 

условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, као и да након 

завршетка радова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
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Број: 351-88/2020-04 
У Алибунару, дана 07. маја 2020. године 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

81. 
 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101-2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника Скупштине општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 

Скупштина општине Алибунар на 36. седници од 07. маја 2020. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Годишњег програма пословања Јавног 

аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину, који је донео Надзорни 

одбор предузећа, бр. 218/20 од 05.05.2020. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 

Број: 023-1/2020-04 

У Алибунару, дана 07. маја 2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

82. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101-2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 

Скупштина општине Алибунар на 36. седници од 07. маја 2020. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ  

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР  

ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

1. Даје се сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног аутотранспортног 

предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа дана 

05.05.2020. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Број: 400-11/2020-04 

У Алибунару, дана 07. маја 2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
 

 
 
 
 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 
 
 
 

83. 
 

Јавно аутотранспортно предузеће 
''Алибунар'' Алибунар 
Трг слободе 15 
26310 Алибунар 
Број: 218/20 
Датум: 05. мај 2020. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 2) Пречишћеног текста Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар ради усклађивања са Законом о 
јавним предузећима, број 023-21/16-02-03 од 31. августа 2016. године, члана 19. став 1. тачка 2) 
Пречишћеног текста Статута Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, број 876/16 
од 29. новембра 2016. године, Решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, број 023-20/2018-04 
од 31. јула 2018. године, а на основу Записника са седнице Надзорног одбора Јавног 
аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, одржане дана 05. маја 2020. године, Надзорни 
одбор Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Доноси се Измена и допуна Годишњег програма пословања Јавног аутотранспортног 
предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину – Финансијски део. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
Дејан Старчевић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15 
26310 АЛИБУНАР 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ПОСЛОВНА БАНКА: OTP BANKA  
ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника 
МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252 
ПИБ: 106270260 
 

Алибунар, мај 2020. године 

 
У Годишњем програму пословања Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар 

за 2020. годину, на који је дата сагласност од стране Скупштине општине Алибунар по решењу број 
023-8/16-04 од 20.12.2019. године, тачка 11. Финансијски план мења се и гласи: 

 
''Финансијски план за 2020. годину сачињен је по програмском буџету – сектор – Саобраћај и 

саобраћајна инфракструктура, а на основу плана за 2019. годину и процене реализације истог као и 

пројекције плана за 2020. годину.  

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Финансијски план за 2020. годину пројектован је на основу остварених трошкова у 2019. 

години, као и на основу претпостављених потреба за наредну годину, а на основу договора са 

Оснивачем. 

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар финансира се од средстава која: 

1. Обезбеђује Оснивач; 

2. Остварује као сопствени приход; 

3. Стиче путем спонзорства, донатора и другим стицањем у складу са Законом. Надзор над 

финансијским пословањем и наменским трошењем буџетских средстава врши буџет. 

 
Укупни приходи и укупни расходи планирају се за 2020. годину у износу од: 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ 43.500.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ 43.500.000,00 

 
ЈАТП „АЛИБУНАР“ – ПРИХОД 

 
Опис                                                                                                               План за 2020. годину 
 
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Приходи од превоза  35.000.000,00 

Субвенција 5.000.000,00 
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СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

Приходи од уговорених вожњи 3.500.000,00 

 

УКУПНО 43.500.000,00 

 

ЈАТП „АЛИБУНАР“ – РАСХОДИ 
 

Опис                                                                                             План за 2020. годину 
 
a)БРУТО ЛД 

5200/5210 Јануар 1.000.000,00 

5200/5210 Фебруар 1.000.000,00 

5200/5210 Март 1.000.000,00 

5200/5210 Април 1.000.000,00 

5200/5210 Мај 1.000.000,00 

5200/5210 Јун 1.000.000,00 

5200/5210 Јул 1.000.000,00 

5200/5210 Август 1.000.000,00 

5200/5210 Септембар 1.000.000,00 

5200/5210 Октобар 1.000.000,00 

5200/5210 Новембар 1.000.000,00 

5200/5210 Децембар 1.000.000,00 

 УКУПНО 12.000.000,00 

 

б)РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ 

5132 Гориво (нафта и бензин) 24.800.000,00 

5122 Гуме 570.000,00 

5122 Резервни делови  615.000,00 

5399 Услуге поправке и одржавања  600.000,00 

5132 Уља и мазива 400.000,00 

5599 Антифриз  150.000,00 

5399 Вулканизерске услуге 304.000,00 

5599 Трошкови регистарције 1.100.000,00 

5399 Трошкови перионице и хигијене 50.000,00 

5122 Хидраулична црева 100.000,00 

5121 Канцеларијски материјал 100.000,00 

5599 Потрошни материјал 315.000,00 

5130 Електрична енергија 220.000,00 

5312 ПТТ услуге, моб. услуге 200.000,00 

5399 Вода, смеће, канализација 25.000,00 

5520 Трошкови осигурања 94.000,00 

5530 Трошкови платног промета 20.000,00 

5510 Трошкови репрезентације 200.000,00 

5115 Рачунарска опрема 66.000,00 

5350 Трошкови штампања месечних карата, 
холограма и др. 

50.000,00 

5399 Одржавање климе на аутобусима 100.000,00 

5399 Лимарски радови и материјал 150.000,00 

5399 Фарбарски радови 150.000,00 

5399 Ревизија 130.000,00 

5260 Накнада за надзорни одбор 396.000,00 

5122 Акумулатори  160.000,00 

5399 Одржавање електро инсталације на 
аутобусима 

200.000,00 

5399 Безбедност и здравље на раду 180.000,00 

5399 Електронска евиденција радног времена члана 
посаде возила 

55.000,00 
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 УКУПНО: 31.500.000,00 

 УКУПНО (a+b): 43.500.000,00 

 

Д И Р Е К Т О Р 

Звонко Завишић, с.р. 

 

 

84. 

 

На основу члана 61. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 15/2016 и 88/2019), Одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа 

''Алибунар'' из Алибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2016) и на основу Статута Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 38/2016), Надзорни одбор ЈАТП ''Алибунар'' 

Алибунар, на седници одржаној дана 05.05.2020. године, донео је 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

 

Сходно планираним средствима за инвестиције општине Алибунар, извршено је планирање 

коришћења буџетске помоћи за 2020. годину. Средства од инвестиција користиће се у склладу са 

Програмом пословања ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину, са Финансијским планом. У оквиру 

потреба из делокруга делатности ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар извршиће се: 

1. Гориво (нафта и бензин) – 1.500.000,00 

2. Гуме – 400.000,00 

3. Резервни делови – 450.000,00 

4. Услуге поправке и одржавања – 400.000,00 

5. Уља и мазива – 300.000,00 

6. Вулканизерске услуге – 250.000,00 

7. Трошкови регистрације – 800.000,00 

8. Одржавање климе на аутобусима – 100.000,00 

9. Лимарски радови и материјал – 150.000,00 

10. Фарбарски радови – 150.000,00 

11. Акумулатори – 160.000,00 

12. Безбедност и здравље на раду – 135.000,00 

13. Одржавање електро инсталација на аутобусима – 60.000,00 

14. Електронска евиденција радног времена члана посаде возила – 45.000,00. 

 

Одлуком о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије 

општине Алибунар и превоза одређених категорија становништва с територије општине Алибунар 

Јавног аутотранспортном преудзећу ''Алибунар'' Алибунар, донетом од стране Скупштине општине 

Алибунар под бројем 020-124/2013-06-01 од 12.09.2013. године, регулисано је следеће: 

- Јавног аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' Алибунар је поверен посао – делатност 

превоза ученика основним и средњих школа који имају пребивалиште на територији општине 

Алибунар, као и превоз одређених категорија становништва са територије општине Алибунар. 

- Послови превоза ће се финансирати из средстава буџета општине Алибунар, 

 

Услед проглашења ванредног стања и епидџемије заразне болести COVID-19 изазване 

виросом SARS-COV-2 заразном болешћу, почев од 16.03.2020. године је обустављена школска 

настава, а тиме и превоз ученика, односно и планирани приходи предузећа од тог превоза по 

Финансијском плану за 2020. годину. С друге стране, потребно је обезбедити одржавање предузећа у 

ликвидном стању, а такође и у одговарајућем функционалном стању. Из тог разлога је потребно 

финансирање горе наведених активности. 
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Укупна средства субвенција износе 5.000.000,00 динара. Средства ће се повлачити по 

спроведеним поступцима јавних набавки, у сладу са Планом јавних набавки предузећа. 

 

У Алибунар, мај 2020. године 

 

За ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар 

Директор  

дипл.ецц. Звонко Завишић, с.р. 

 

Председник Надзорног одбора 

дипл.инж.саобр. Дејан Старчевић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

76. Пословник о раду Скупштине општине Алибунар за време непосредне ратне 
опасности или ванредног стања 

1 

77. Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2020. години 4 
78. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за комплекс станице за снабдевање 

моторних возила горивом у централном подручју насељеног места Алибунар 
6 

79. Одлука о давању сагласности на установљавање права службености 8 
80. Решење о давању сагласности за извођење радова 9 

81. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Годишњег програма пословања 
Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину 

10 

82. Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног 
аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину 

10 

 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

83. Одлука о измени и допуни Годишњег програма пословања Јавног аутотранспортног 
предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину 

11 

84. Програм коришћења буџетске помоћи Јавног аутотранспортног предузећа 
''Алибунар'' Алибунар за 2020. годину 

14 

   
   
   
   

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), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић, 
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


