
  

Година: 36. Алибунар, 23. октобар 2017. године Бесплатан примерак Број 28 

 
 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

 
230.  

 
На основу члана 49. и 50. Закона о основама својинскоправних односа („Сужбени лист 

СФРЈ“ број 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“ број 29/96, „Службени гласник РС“ број 115/2005 
– други закон), члана 20. став 1. тачка 25. и члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 20. Закона о 
локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 
закон), члана 15. став 1. тачка 26. и 41, члана 21а и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 16. 
седници од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

О  Д   Л   У   К   У 
О УСТАВНОВЉЕЊУ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ 

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Установљава се право стварне службености на непокретностима у јавној својини 

Општини Алибунар, 
 
У КО ВЛАДИМИРОВАЦ: 
 

- на катастарској парцели катастарски број: 9358, лист непокретности број 6470, потес 
или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, пашњак 3. класе, 
површине 15,1843 ha  за заузеће у површини од 87,42m2; 

- на катастарској парцели катастарски број:10849, лист непокретности број 6470, потес 
или улица: Код друма Падина, земљиште  под зградом-објектом, пашњак 3. класе, 
површине 13,7914  ha, за заузеће у површини од 2.061,76m2; 

- на катастарској парцели катастарски број:10848, лист непокретности број 6409, потес 
или улица: Код друма Падина, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, 
површине 2.8093 ha, за заузеће у површини од 48,51m2; 

- на катастарској парцели катастарски број: 10264, лист непокретности број 6409, потес 
или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, 
површине 1.6379 ha, за заузеће у површини од 512,63m2; 

- на катастарској парцели катастарски број: 10263, лист непокретности број 6409, потес 
или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, 
површине 0.3797 ha, за заузеће у површини од 11,51m2 

 

у корист: 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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„WindVision Windfarm B” д.о.о. 
МБ: 20588616 
Жарка Зрењанина 10 
Алибунар 
 
ради: 
 
изградње привремених радних платформи  
 
које би се користиле током изградње комплекса „Ветроелектрана Алибунар 2“, у циљу изградње 
и постављања ветрогенератора, пратеће опреме и инфраструктуре, технолошких уређаја, 
подземних каблова и других одговарајућих објеката, изградње прилазних путева и путева за 
пролаз, прелет елиса,  и свих других радњи неопходних у поступку изградње, пуштања у рад и 
коришћења ветрогенератора, односно фарме ветрењача, а све у склопу наведених комплекса 
ветроелектрана  на површинама заузећа  

Заузеће ће се вршити у складу са скицама заузећа које су саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
Власници, односно корисници послужног добра, ''WindVision Windfarm B'' д.о.о. ће 

изградњу вршити о свом трошку. 
 

Члан 3. 
Установљено право службености је на одређено време од пет година. 
Почетак времена трајања стварне службености рачунаће се од дана закључења уговора 

између Општине Алибунар и „WindVision Windfarm B” doo. 
 

Члан 4. 
„WindVision Windfarm B” doo ће за установљено право службености плаћати накнаду 

Општини Алибунар која ће бити одређена Уговором. 
 

Члан 5. 
„WindVision Windfarm B” doo се обавезује да, након истека рока стварне службености, 

послужно добро врати у пређашње стање о свом трошку. 
 

Члан 6. 
Права и обавезе између „WindVision Windfarm B” doo и Општине Алибунар уредиће се 

посебним Уговором, који ће у име Општине Алибунар закључити председник Општине. 
 
 

Члан 7. 
На основу ове Одлуке и Уговора дозвољава се упис права службености на 

непокретностима из члана 1. Одлуке у корист: „WindVision Windfarm B” doo у катастар 
непокретности и у јавне књиге. 
 

Члан 8. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алибунар“. 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
 Правни основ 

Правни основ за доношење ове Одлуке произилази из члана 49. и 50. Закона о 
основама својиснкоправних односа („Сужбени лист СФРЈ“ број 6/80 и 36/90, „Службени лист 
СРЈ“ број 29/96, „Службени гласник РС“ број 115/2005 – други закон), члана 20. став 1. тачка 25. 
и члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 20. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 15. став 1. тачка 26. и 41, члана 
21а и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015). 
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 Чланом 49. Закона о основама својинскоправних односа, прописује се да је стварна 
службеност право власника једне непокретности (повласно добро) да за потребе те 
непокретности врши одређене радње на непокретности другог власника (послужно добро) или 
да захтева од власника послужног добра да се уздржава од вршења одређених радњи које би 
иначе имао право вршити на својој непокретности, те да се стварна службеност може 
установити на одређено време или за одређено доба године, а чланом  50. истог Закона 
прописује се, измељђу осталог, да, ако је за вршење стварне службености потребно коришћење 
неког уређаја или предузимање неке радње, трошкове одржавања тог уређаја и предузимање 
те радње сноси власник повласног добра. 
 Чланом 20. Закона о локланој самоуправи прописује се надлежност локалне 
самоуправе, а чланом 32. истог Закона прописује се надлежност скупштине јединице локалне 
самоуправ. 
 Статутом општине Алибунар пропсиане су надлежности општине Алибунар и 
Скупштине општине Алибунар о праву одлучивања о појединим питањима из надлежности 
општине Алибунар. 
  

Разлози за доношење Одлуке 
„WindVision Windfarm B” doo обратио се, у својству инвеститора, захтевом Општини 

Алибунар ради установљавања стварне службености на парцелама у КО Владимировац, које су 
у јавној својини општине Алибунар, ради изградње привремених радних платформи које би се 
користиле током изградње комплекса „Ветроелектрана Алибунар 2“, у циљу изградње и 
постављања ветрогенератора, пратеће опреме и инфраструктуре, технолошких уређаја, 
подземних каблова и других одговарајућих објеката, изградње прилазних путева и путева за 
пролаз, прелет елиса,  и свих других радњи неопходних у поступку изградње, пуштања у рад и 
коришћења ветрогенератора, односно фарме ветрењача, а све у склопу наведених комплекса 
ветроелектрана  на површинама заузећа, у складу са скицама заузећа. 

На захтев „WindVision Windfarm B” doo право службености на површинама заузећа 
ограничава се на пет година, рачунајући од дана закључења уговора. 

Право стварне службености вршиће се уз накнаду која ће бити утврђена уговором. 
„WindVision Windfarm B” doo ће, након истека права службености вратити послужно 

добро у предходно стање, о свом трошку. 
Права и обавезе између „WindVision Windfarm B” doo и Општине Алибунар регулисаће 

се посебним уговором. 
 
Финансијски ефекти 
Реализацијом ове Одлуке очекују се позитивни финансијски ефекти, односно очекује се 

прилив средстава у Буџет општине Алибунар, обзиром да је за установљено право стварне 
службености одређена накнада. 
 
 
Број: 463-32/2017-04 
У Алибунару, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

231. 

 

На основу члана 44. став 2., члана 46. став 2., члана 55. став 2., члана 110. и члана 11. 
Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2011), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и чланова 15. 
и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине 
Алибунар на 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

У Одлуци о социјалној заштити општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 

13/2014), у члану 5. став 1. иза тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: 

''5. здравствене и превентивно-здравствене услуге''. 

 

Члан 2. 

Иза члана 42. додаје се тачка 5. која гласи: 

''5. Здравствене и превентивно-здравствене услуге'' 

 

Члан 3. 

Иза тачке 5. додаје се нови члан 43. који гласи: 

 

''Члан 43. 

Здравствене и превентивно-здравствене услуге пружају се као вид помоћи 

појединцима и породицама ради унапређивања њиховог здравственог стања, 

унапређивања породичних односа и правазилажења кризних ситуација.'' 

 

Досадашња тачка 5. Одлуке постаје тачка 6, а ранији члан 43. Одлуке постаје члан 44. 

због чега се сваки наредни члан помера за један број унапред.  

 

Члан 4. 

У новом члану 44. Одлуке после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

''Здравствене и превентивно-здравствене услуге пружају се у складу са Правилником о 

ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите које је прописало 

Министарство надлежно за социјалну заштиту.'' 

 

Члан 5. 

У новом члану 46. иза рачи: ''установа социјалне заштите'' додају се речи: ''Установа 

здравствене заштите'', тако да члан 46. сада гласи: 

 

''Члан 46. 

Пружалац услуге социјалне заштите из ове Одлуке може бити установа социјалне 

заштиите, установа здравствене заштите, други овлашћени пружалац услуге социјалне заштите 

изабран кроз поступак јавне набавке у складу са законом којим се уређују јавне набавке и 

законом којим се уређује социјална заштита, као и Центар за социјални рад, под условима 

прописаним законом којим се уређује социјална заштита.'' 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

   
 
Број: 55-1/2017-04 
У Алибунару, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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232. 

 

На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 21/2016), чланова 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. 
и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе општине Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 
20/2017), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 
16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 

 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Мења се Кадровски план Општинске управе општине Алибунар за 2017. годину тако да је 

планирани број запослених за 2017. годину на одређено време петоро запослених лица, у 

кабинету председника општине. 

 

Члан 2. 

Брише се наведени планирани број запошљавања приправника у 2017. години. 

 

Члан 3. 

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

Алибунар''. 

   
 
Број: 119-3/2017-04 
У Алибунару, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

 

233. 

 

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Службени 
гласник РС'', број 101/2015), члана 15. тачка 10. и члана 40. тачка 32. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 16. 
седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси следећи 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА 
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ 
ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
У Програму за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу 

инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине 

Алибунар за 2017. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/2017) – у даљем тексту: 
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Програм, у члану 2. став 1. мења се износ од ''6.500.000,00 динара'', као и укупан износ од 

''13.016.284,31 динара'', тако да члан 2. став 1. сада треба да гласи: 

''За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход 

остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на 

територији општине Алибунар у 2017. години, у износу од 8.000.000,00 динара, као и пренета 

средства из 2016. године приходована по истом основу у износу од 6.516.284,31 динара, што 

представља укупан износ од 14.516.284,31 динара''. 

 

У истом члану 2. Програма, у ставу 2. мења се износ у тачки 2. тако да сада тачка 2. треба 

да гласи: 

''2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у укупном износ од 

2.872.950,00 динара: 

- ојачање коловозне контрукције у насељеном месту Добрица, улица Жикице Букацеле и 

улица Нова, у износу од 2.872.950,00 динара.'' 

 

У истом члану 2. Програма, у ставу 2. мења се износ у тачки 3. и додаје још једна алинеја, 

тако да сада тачка 32. треба да гласи: 

''3. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 4.827.050,00 

динара: 

- наставак радова на изградњи, опремању и повезивању експлоатационог бунара Б3/11 у 

насељеном месту Иланџа, у укупном износу од 1.700.000,00 динара; 

- изградња две капеле у насељеном месту Владимировац, у укупном износу од 

3.127.050,00 динара.'' 

 

Члан 2. 

На ове Измене и допуне Програма, након доношења од стране Скупштине општине 

Алибунар, потребно је прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и 

минералне сировине. 

 

Члан 3. 

Ове Измене и допуне Програма објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 
Број: 015-2/2017-04 
У Алибунару, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

 

234. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 49. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016) и члана 15. и 40. 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 16. седници одржаној дана 23. 
октобра 2017. године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O ДАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КАПЕЛЕ У АЛИБУНАРУ 

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
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Члан 1. 
Овом Одлуком даје се на управљање капела у Алибунару, на парцели топ.број 1262, КО 

Алибунар, површине 257m², у јавној својини општине Алибунар, Јавном комуналном предузећу 
''Универзал'' Алибунар, чији је оснивач општина Алибунар. 
 

Члан 2. 
Овлашћује се председник општине Алибунар да на основу ове Одлуке закључи 

одговарајући уговор са Јавним комуналним предузећем ''Универзал'' Алибунар. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 
Број: 46-67/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

 

 

235. 

 

На основу члана 46. Закона о ветеринарс тву (''Сл.гласник РС'',бр. 91/2005, 30/2010 и 
93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), a на предлог Општинског већа општине Алибунар, 
Скупштина општине Алибунар, на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године 
доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА  

И ОТПАДАКА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о начину уклањања животињских лешева и одпадака животињског порекла 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 20/2014), у члану 3. речи: ''комунално предузеће'' 
замењују се речима: ''правно лице''. 
 

Члан 2. 
У члану 4. став 1. речи: ''комуналног предузећа'' замењују се речима: ''правног лица'', и у 

ставу 3. истог члана речи: ''комунално предузеће'' замењују се речима: ''правно лице''. 
 

Члан 3. 
У члану 8. речи: ''комунално предузеће'' замењују се речима: ''правно лице''. 

  
Члан 4. 

Члан 9. мења се и гласи: 
''Организовање превоза животињских лешева и отпадака животињског порекла вршиће 

се закључењем уговора са овлашћеним правним лицем, на начин и по поступку предвиђеном 
прописима којима се уређује област јавних набавки.'' 
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Члан 5. 

Члан 10. мења се и гласи: 
''Трошкове превоза животињских лешева и отпада животињског порекла сноси буџет 

општине Алибунар.'' 
 

Члан 6. 
У члану 11. став 1. речи: ''комунално предузеће'' замењују се речима: ''правно лице'', и у 

ставу 3. истог члана речи: ''комуналном предузећу'' замењују се речима: ''правном лицу''. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 
Број: 501-39/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

236. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 2. и 4. Закона о комуналној делатности (''Сл.гласник РС'', 
бр. 88/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, 
Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године 
доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 19/2015), у члану 20. став 1. тачка 9. брише се. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 
Број: 352-9/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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237. 

 

На основу члана 40. 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 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године 
доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
 

1. Ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 
обављање делатности у области зоохигијене, број 023-23/2012-06-01 од 17. октобра 
2012. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 24/2012) из разлога престанка правног 
лица. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 

 
 
Број: 023-8/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

238. 

 

На основу члана 40. 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 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године 
доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
 

1. Ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Универзал'' Алибунар за 
обављање делатности у области зоохигијене, број 023-22/2012-06-01 од 17. октобра 
2012. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 24/2012) због измене Одлуке о 
комуналним делатностима на територији општине Алибунар. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 

 
 
Број: 023-9/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

239. 

 

На основу члана 40. 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 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године 
доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ДЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
 

1. Ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Бунар'' Владимировац за 
обављање делатности у области зоохигијене, број 023-21/2012-06-01 од 17. октобра 
2012. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 24/2012) из разлога престанка правног 
лица. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 

 
 
Број: 023-10/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

240. 

 

На основу члана 40. 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 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године 
доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
 

1. Ставља се ван снаге Одлука о давању сагласности ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа за 
обављање делатности у области зоохигијене, број 023-20/2012-06-01 од 17. октобра 
2012. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 24/2012) из разлога престанка правног 
лица. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 

 
 
Број: 023-11/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

241. 

 

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101-2016-др.закон) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина 
општине Алибунар на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ОРГАНА 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА вршиоца дужности директора Фонда за развој општине 
Алибунар даном доношења ове Одлуке. 

2. ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА председника и чланова Управног одбора Фонда за развој 
општине Алибунар даном доношења ове Одлуке. 

3. ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој 
општине Алибунар даном доношења ове Одлуке. 

4. Одредбе Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар, као и одредбе 
Правила Фонда за развој општине Алибунар, којима се регулишу: избор, положај, права 
и обавезе органа Фонда за развој општине Алибунар, неће се примењивати од дана 
доношења ове Одлуке. 

5. Констатује се да Фонд за развој општине Алибунар није индиректни буџетски корисник 
Буџета општине Алибунар, нити се на било који начин финансира из Буџета општине 
Алибунар за 2017. годину. 

6. Констатује се да је Фонду за развој угашен жиро рачун који је био отворен код 
Министарства финансира, Управа за трезор. 

7. Права и обавезе које су настале у пословању Фонда за развој општине Алибунар 
преносе се на Општину Алибунар. 

8. Општина Алибунар донеће потребна акта, у складу са Законом. 
9. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
  
Број: 025-3/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

242. 

 

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 

50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), Скупштина општине 

Алибунар на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 

16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
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О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за планове општине Алибунар (''Сл.лист општине 

Алибунар'', бр. 29/2013, 20/2014, 3/2015, 6/2016 и 33/2016), мења се члан 2. који гласи: 

 

''Члан 2. 

У Комисију се именују: 

- за председника Комисије: Силвија Каценбергер, дипломирани инжењер архитектуре из 

Новог Сада – представник општине Алибунар; 

- за чланове: 

1) Мирослава Продановић, дипломирани инжењер грађевине из Београда – 

представник општине Алибунар; 

2) Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине 

Алибунар; 

3) Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер из Панчева – представник 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине; 

4) Александра Пањковић, дипломирани инжењер саобраћаја из Новог Сада – 

представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине; 

- За секретара Комисије: Дејан Старчевић, дипломирани инжењер саобраћаја из 

Алибунара.'' 

 

Члан 2. 

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

Алибунар''. 

 

 

Број: 020-108/2017-04 

У Алибунару, дана 23. октобра 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

243. 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Савета родитеља Основне школе ''3.октобар'' Локве, Скупштина општине Алибунар на својој 16. 
седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Даниела Мохан функције члана Школског одбора Основне школе 
''3.октобар'' Локве из реда представника родитеља. 
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2. ИМЕНУЈЕ СЕ Петар Андраш на функцију члана Школског одбора Основне школе 
''3.октобар'' Локве из реда представника родитеља. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 
Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
 
 
Број: 022-28/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

244. 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Савета родитеља Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, Скупштина општине 
Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' 
Банатски Карловац из реда представника родитеља следећа лица: 
1) Тодоровић Славица; 
2) Миленковић Иванка. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' 
Банатски Карловац из реда представника родитеља следећа лица: 
1) Инђић Драга; 
2) Јовановић Кристина. 

3. Мандат новоизабраних чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 
Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
 
 
Број: 022-29/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

245. 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
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(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Савета родитеља Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, Скупштина општине 
Алибунар на својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Сандра Василић функције члана Школског одбора Основне школе 
''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јовановић Тања на функцију члана Школског одбора Основне школе 
''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља. 

3. Мандат новоизабраних чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 
Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
 
 
Број: 022-30/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

246. 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Савета родитеља Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, Скупштина општине Алибунар на 
својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Олга Дрндарски функције члана Школског одбора Основне школе 
''Сава Вељковић'' Добрица из реда представника родитеља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Дрндарски на функцију члана Школског одбора Основне школе 
''Сава Вељковић'' Добрица из реда представника родитеља. 

3. Мандат новоизабраних чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 
Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
 
 
Број: 022-31/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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Синиша Гавранчић, с.р. 
 

247. 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Основне школе ''2.октобар'' Николинци, Скупштина општине Алибунар на својој 16. седници 
одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2.ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Адријана Ђула функције члана Школског одбора Основне школе 
''2.октобар'' Николинци из реда представника запослених. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Виоара Марган на функцију члана Школског одбора Основне школе 
''2.октобар'' Николинци из реда представника запослених. 

3. Мандат новоизабраних чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 
Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
 
 
Број: 022-32/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

248. 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Савета родитеља Основне школе ''1.мај'' Владимировац, Скупштина општине Алибунар на 
својој 16. седници одржаној дана 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1.МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Секешан функције члана Школског одбора Основне школе 
''1.мај'' Владимировац из реда представника родитеља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Милетић на функцију члана Школског одбора Основне школе 
''1.мај'' Владимировац из реда представника родитеља. 

3. Мандат новоизабраних чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 
Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од 23. октобра 2017. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.  
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Број: 022-33/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

249. 

 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 16. седници од 
23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 

ЗА ШКОЛСКУ-РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ 
 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' 
Алибунар за школску-радну 2017/2018. годину, бр. 224-7/2017. од 12.09.2017.г. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
  
Број: 022-34/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

250. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Банатски Карловац, на 16. седници од 
23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Банатски Карловац за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Банатски 

Карловац. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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Број: 400-100/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

251. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Добрица, на 13. седници од 15. јуна 
2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Добрица за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Добрица. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-101/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

252. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Селеуш, на 16. седници од 23. октобра 
2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Селеуш за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Селеуш. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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Број: 400-102/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

253. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Нови Козјак, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Нови Козјак за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Нови Козјак. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-103/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

254. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Алибунар, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Алибунар за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Алибунар. 
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2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-104/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

255. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Иланџа, на 16. седници од 23. октобра 
2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Иланџа за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Иланџа. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-105/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

256. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Николинци, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ 
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1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Николинци за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Николинци. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-106/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

257. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Владимировац, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Владимировац за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Владимировац. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-107/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

258. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Локве, на 16. седници од 23. октобра 
2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ 
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Број 28 – Страна 21 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Локве за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Локве. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-108/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

259. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Јаношик, на 16. седнци од 23. октобра 
2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице 

Јаношик за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Јаношик. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-109/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

260. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Туристичке организације општине Алибунар, на 16. седници од 
23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења 

средстава из Буџета општине Алибунар за 2017. годину Туристичке организације 

општине Алибунар, који је донео Управни одбор Туристичке организације општине 

Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-110/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

261. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Установе културних делатности „Центар за културу општине 
Алибунар“ Алибунар, на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 

УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ 
АЛИБУНАР 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења 

средстава Буџета општине Алибунар за 2017. годину Установе културних делатности 

„Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Установе 

културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-111/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић,с.р. 

 

 

262. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.10.2017. 
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општине Алибунар, на предлог Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар, на 16. седници 
од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења 

средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Општинске библиотеке „Вук 

Караџић“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Општинске библиотеке „Вук Караџић“ 

Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-112/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

263. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на 16. седници 
од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења 

средстава из Буџета општине Алибунар за 2017. годину Предшколске установе 

„Полетарац“ Алибунар, који је донео Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ 

Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
Број: 400-113/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.10.2017. 
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264. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 

ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења 

средстава из Буџета општине Алибунар за 2017. годину Дома здравља ''Алибунар'' 

Алибунар, који је донео Управни одбор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-114/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

265. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар, на 16. седници од 
23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења 

средстава из Буџета општине Алибунар за 2017. годину Центра за социјални рад „1. 

март“ Алибунар, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад „1. март“ 

Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-115/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.10.2017. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 
 

266. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, на 16. седници 
од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР 

 
 

1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, који је донео 

Школски одбор Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-116/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

267. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, на 16. 
седници од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, који је 

донео Школски одбор Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.10.2017. 
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Број: 400-117/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

268. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „2. октобар“ Николинци, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ 

 

1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „2. октобар“ Николинци, који је донео Школски 

одбор Основне школе „2. октобар“ Николинци. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-118/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

269. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т. Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК 

 
 

1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, који је донео Школски 

одбор Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.10.2017. 
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Број: 400-119/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

270. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „3. октобар“ Локве, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „3. ОКТОБАР“ ЛОКВЕ 

 
 

1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „3. октобар“ Локве, који је донео Школски 

одбор Основне школе „3. октобар“ Локве. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-120/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

271. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, на 16. седници од 
23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ИЛАНЏА 

 
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, који је донео 

Школски одбор Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа. 
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2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-121/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

272. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „1. мај“ Владимировац, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1. МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ 

 
 

1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „1. мај“ Владимировац, који је донео Школски 

одбор Основне школе „1. мај“ Владимировац. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-122/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

273. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Економско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар,  
на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР 
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1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Економско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, 

који је донео Школски одбор Економско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ 

Алибунар. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-123/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

274. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,број 13/2016), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Сава Вељковић“ Добрица, на 16. седници од 23. 
октобра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА 

 
 

1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине 

Алибунар за 2017. годину Основне школе „Сава Вељковић“ Добрица,, који је донео 

Школски одбор Основне школе „Сава Вељковић“ Добрица,. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Број: 400-124/2017-04 
Алибунар, 23. октобра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

275. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 

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

120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна 

питања и радне односе, на 16. седници одржаној дана 22017. године доноси  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Наташа Недељков функције члана Уређивачког колегијума Билтена 

општине Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Гордана Прванов на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена 

општине Алибунар. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 

 
 
Број: 020-111/2017-04 

У Алибунару, дана 23. октобра 2017. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 

 

276. 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 55. став 1. и 
члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 16. седници одржаној 
дана 23. октобра 2017. године доноси  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Срдић функције члана Комисије за израду Годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Бубало на функцију члана Комисије за израду Годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Алибунар.  

3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 

 
 
Број: 020-112/2017-04 

У Алибунару, дана 23. октобра 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
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АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 
 
 

277. 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Предшколска установа 

''Полетарац'' 

Алибунар 

Дел.број: 224-7/2017 

Датум: 12.09.2017. 

А л и б у н а р 

 

         На основу члана 57. став 1. тачка 2) а у складу са чланом 89. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.Гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/2011, 55/2011, 35/15, 

68/15 и 62/16) Управни одбор П.У. ''Полетарац'' Алибунар на својој седници одржаној дана 

12.09.2017. године донео је 

 

О Д Л У К У 

 

ДОНОСИ СЕ Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за радну 

2017/2018.г. 

 

О б р а з л  о ж е њ е 

 

Одредбама чл. 57. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 

прописано је да Орган управљања установе доноси предшколски, школски, односно васпитни 

програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, 

вредносвању и самовредновању. 

Одредбама чл. 89. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се 

Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања програма 

образовања и васпитања. 

На седници Управног одбора одржаној дана 12.09.2017.г. директор је детаљно образложио 

Годишњи план рада за радну 2017/2018. годину 

Питања и примедби није било. 

Након тога је Годишњи план рада стављен на гласање и донет од стране Управног одбора, те је 

сходно томе донета одлука као у диспозитиву. 

Годишњи план рада установе доставити оснивачу ради давања сагласности на исти. 

Ова одлука је донета једногласно. 

Ова одлука је коначна. 

 

Председник Управног одбора 

Миленко Ратковић, с.р. 

 

 

 

         На основу члана 57. став 1. тачка 2) и чл. 89. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.Гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/2011, 55/2013) и члана 25. став 4. 

Статута Предшколске Установе ''Полетарац'' Алибунар, Управни одбор на својој седници 

одржаној дана 12.09.2017. године донео је 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар 
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за школску-радну 2017/2018 годину 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

         Годишњи програм рада Установе представља основни документ којим се утврђују облици 

и обим услуга, и у коме се у сажетој форми предвиђају одређени резултати васпитно 

образовног рада, неге, превентивне здравствене заштите и исхране деце. 

         Програмом Установе одређују се задаци и координирање свих активности и чинилаца у 

Установи и непосредној друштвеној средини у реализацији свих програмских садржаја. 

         У том смислу, овим Програмом се утврђују: 

 обим и облици услуга који ће се реализовати на плану неге, васпитно образовног рада, 

сарадње са породицом, друштвеном средином, стручног усавршавања, превентивне 

здравствене заштите и исхране деце од једне године до поласка у школу; 

 разрађују се и конкретизују задаци и садржаји свих облика рада са децом, а који се 

односе на васпитно-образовни рад, негу, превентивну здравствену заштиту и исхрану 

деце; 

 синхронизују се сви садржаји делатности и рационално се распоређују поједине обавезе 

и задаци на све њихове извршиоце; 

 планирају се програмске активности на стручном усавршавању свих радника у 

Установи; 

 планирају се програмске активности органа управљања. 

 

УСЛОВИ РАДА 

 

         Васпитно образовни рад у Установи организоваће се у десет насељених места и исто 

толико објеката, значи биће обухваћено цело подручје општине. 

         Од ових једанаест објеката у којима се изводи рад са предшколском децом, три су 

наменски грађена и то: у Алибунару, Владимировцу и Банатском Карловцу. 

         Алибунар 

         Један објекат наменски грађен, има шест васпитних група и уписано је 113 деце. 

Капацитет објекта је 156 деце. 

         Објекат је функционално изграђен, има приземље и спрат, са седам потребних радних 

соба – учионица, фискултурном салом, трпезаријом, кухињом са потребним простором и 

опремом, котларницом за централно грејање. Двориште је опремљено справама за игру. Све 

радне собе за васпистно образовни рад су опремљене одговарајућим наменским инвентаром 

који је прилагођен за јаслени, обданишни и забавишни узраст. Инвентар у добром стању и све 

просторије су климатизоване. 

         Банатски Карловац 

         Објекат наменски грађен у власниству ове Установе. Има 8 васпитних група од 1-7 година 

и уписано је 183 деце. Капацитет објекта је 180 деце. Објекат је функционално изграђен са 7 

радних соба – учионица, фискултурном салом, трпезаријом, кухињом са потребном опремом. 

Објекат је климатизован. 

         Радне собе су одговарајуће опремљене за све узрасте. Двориште је опремљено справама 

за игру. 

         Владимировац 

         Објекат у Владимировцу је такође у власништву Установе по намени и функцији као у 

Алибунару. Има 5 васпитних група од 1-7 година и уписано је 111 деце. Капацитет је 90 деце. 

Објекат има приземље и спрат, са четири учионице, фискултурном салом, трпезаријом, 

кухињом са потребним простором и опремом. Због недостатка учионице једна забавишна група 

користи фискултурну салу као учионицу. Објекат је климатизован и опремљен сопственим 

системом за грејање. 

         Све радне собе за васпитно образовни рад опремљене су одговарајућим инвентаром који 

је у добром стању. Опремљеност играчкама је задовољавајућа. Двориште је заједничко са 

Основном школом ''25. мај'' и није опремљено справама за игру. 

         Остала одељења 
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         Одељења у Добрици, Новом Козјаку, Иланџи, Селеушу, Јаношику, Локвама, Николинцима 

и Владимировцу-колонија, раде у саставу основних школа. 

         Одељења користе сопствене радне собе, а остале просторије заједно са школама. Ове 

радне просторије у потпуности одговарају намени за полодневни боравак деце. 

 

ОБЈЕКТИ ЗА ДЕЦУ 

 

         Преглед наменски грађених објеката по врстама, броју, капацитету (број места за рад у 

једној смени) и адреси: 

 

Ред.број Назив објекта Број Капацитет 

 Број групе Број деце 

1. Алибунар 1 6 156 

2. Банатски Карловац 2 8 180 

3. Владимировац 3 5 90 

Укупно 3 19 426 

 

         Преглед других (прилагођених) простора за рад 

 

Ред.број Назив простора Број Капацитет 

1. Добрица 1 24 

2. Нови Козјак 1 24 

3. Иланџа 2 48 

4. Селеуш 1 24 

5. Јаношик 1 24 

6. Локве 2 48 

7. Николинци 1 24 

8. Владимировац – колонија 1 24 

Укупно 9 240 

 

КАДРОВСКА ОСНОВА РАДА 

 

         У овој радној години предшколским васпитањем и образовањем на територији општине 

Алибунар обухваћено је на почетку године 509 полазника у 27 васпитних група. 

         У реализацији васпитно образовног рада и остваривању циљева и задатака у Установи је 

ангажовано 60 радника и то: 

- директор      1 

- секретар                                        1 

- васпитачи                36 

- медицинске сестре     4 

- мед.сестра на превентиви           1 

- радници у кухињи     3 

- спремачице                  8 

- сервирка      3 

- помоћни радник                            1 

- економ                               1 

- административни послови    2 

- педагошки асистенти                   3 

 

Број васпитних група и деце је следећи: 

Врста услуга Врој васпитних група Број деце 

Јаслени узраст 4 82 

Обданишних група 11 243 

Забавишних група 13 159 

Укупно     28 484 
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Број ових група и деце овако је распоређен по насељеним местима и објектима: 

1. Алибунар ће имати организовани рад у сва четири облика, јасленом, забавишном 

узрасту, припремно предшколском програму и школском боравку, како следи: 

- јаслице једна група од 22 деце 

- забавиште 3 васпитне групе са 62 деце 

- припремно предшколски програм 2 група са 29 деце 

 

2. Банатски Карловац ће имати организовани рад у три облика и то 

- јаслице две групе са 38 деце 

- забавиште 4 групе са 104 дете 

- припремно предшколски програм 2 групе са 41 деце 

 

3. Владимировац ће имати организовани рад у сва три облика 

- јаслице једна група са 22 деце 

- забавиште две групе са 48 деце 

- припремно предшколски програм две групе са 23 дететом 

 

4. Добрица – једна мешовита група са 11 деце (6+5) 

5. Нови Козјак – једна мешовита група са 5 деце  

6. Иланџа – једна предшколска група са 8 деце 

                    - једна забавишна група са 14 деце 

7.    Селеуш – једна мешовита група са 13 деце (4+1+8) 

8     Јаношик – једна предшколска група са 8 деце (5+3) 

9.    Локве – једна предшколска група са 10 деце и 

                   - једна забавишна група са 16 деце 

10.  Николинци – једна предшколска група са 13 деце (10+3). 

 

         Васпитно образовни рад ове школске године организоваће се на Српском језику у 

Банатском Карловцу, Добрици, Новом Козјаку, Иланџи. На Српском и Румунском језику 

организоваће се у Алибунар, Владимировцу и Селеушу. Васпитно образовни рад организоваће 

се на Румунском језику у Локвама и Николинцима, док ће се у Јаношику организовати на 

Словачком језику. 

         Сви васпитачи су стручно оспособљени за ову врсту рада, а посебно васпитач у Селеушу 

који користи Српски и Румунски језик у мешовитој групи. 

         Распоред радника у васпитно образовном раду по местима је следећи: 

Алибунар: 

- Јаслени узраст: 

1. Грујић Јасмина, медицинска сестра-васпитач 

2. Драгана Бугарин, васпитач 

- Млађа група: 

1. Војновић Романца, васпитач 

2. Царан Мариника, васпитач. 

Средња група: 

1. Дамјанов Данијела, васпитач 

2. Дрљан Жаклина, васпитач. 

- Старија група: 

1. Дрљан Дадић Бранкица, васпитач 

2. Мијовић Милица, васпитач 

- Предшколски узраст: 

1. Станковић Биљана, васпитач 

2. Негру Данијела, васпитач 

 

Банатски Карловац 
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- Јаслени узраст: 

1. Чекеревац Ивана – васпитач 

2. Илић Драга, медицинска сестра васпитач 

Старије јаслице: 

1. Павловић Гордана – мед.сестра васпитач 

2. Пантелић Милена - васпитач 

- Млађа група I: 

1. Павловић Марија, васпитач 

2. Крду Драгана, васпитач 

- Млађа група II 

1. Лукач Милица, васпитач 

2. Граовац Маца, васпитач 

- Средња група: 

1. Илић Инес, васпитач 

2. Василић Тамара, васпитач 

- Старија група: 

1. Николић Зора, васпитач 

2. Сабо Катарина, васпитач 

- Предшколски узраст: 

1. Голубовић Милојка, васпитач 

2. Симоновић Слађана, васпитач 

Владимировац 

- Јаслени узраст: 

1. Снежана Слепчевић, медицинска сестра – васпитач 

2. Кларић Мирјана, васпитач 

- Млађа група: 

1. Мелих Снежјенка, васпитач 

2. Магда Мариника, васпитач 

- Старија група: 

1. Кесић Душанка, васпитач 

 2. Рошу Марина, васпитач 

- Предшколски узраст: 

1. Сударски Оливера, васпитач 

2. Илионора Стефановић, васпитач, мешовита група на румунском  

Добрица: 

1. Сенка Вуковић, васпитач  

 

Нови Козјак: 

1. Јонел Береш, васпитач – мешовита група 

 

Иланџа: 

1. Љубинка Ћук, васпитач – предшколска група 

2. Петров Бранка, васпитач – група забавиште 

Селеуш: 

1. Вирђинија Рујан, васпитач – мешовито припремна предшколска група 

 

Јаношик: 

1. Анка Томек, васпитач – предшколска група 

 

Локве: 

1. Чобан Мариоара, васпитач, предшколска група 

2. Стефан Виорика, васпитач -  забавиште група 
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Николинци: 

1. Менгер Сперанца, васпитач – предшколско мешовита група 

 

 

         Радници стручне службе и одржавања су: 

 

Алибунар 

- Грујица Илић, директор, професор 

- Персица Руњић, секретар 

- Зорица Нешковић, ССС, административно обрачунски радник 

- Врка Корина, ВШС, шеф рачуноводства, 

- Бранислав Рајин, ССС, економ 

- Весна Мајсторовић, мед.сестра на превентиви 

- Драгица Ђукић, КВ кувар 

- Светлана Мирча, ОШ, спремачица 

- Биљана Милошев, ОШ, спремачица 

- Драгана Томић, ССС, сервирка 

Банатски Карловац 

- Миљана Аћимовић, ССС, КВ кувар 

- Јадранка Василић, ССС, сервирка 

- Валентина Лекић, ОШ, спремачица 

- Камберовић Љиљана, спремачица 

- Лукић Саша, ОШ, помоћни радник 

- Лукач Борка, спремачица 

Владимировац 

- Мирјана Дакић, ССС, кувар 

- Почуча Драгица, ССС, спремачица, 

- Милосављевић Светлана, ССС, III степен сервирка, 

- Арамбашић Биљана, ССС, спремачица 

 

 

ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ 

 

 

 

         Језици на којима се изводи васпитно образовни рад: 

 ОБЛИЦИ РАДА  

 Целодневниi 1-

3 

Целодневни 3-

7 

Полудневни 

Ред. 

Бр. 

Објекат Број 

група 

Број 

деце 

Број 

група 

Број 

деце 

Број 

група 

Број 

деце 

Време рада 

објекта 

1 Алибунар 1 22 3 63 2 29 6,00 - 15.00 

2 Банатски Карловац 2 38 4 104 2 41 6,00 - 15.00 

3 Владимировац 1 22 2 45 2 23 6,00 - 15.00 

4 Добрица     1 11 8,00 - 12,00 

5 Нови Козјак     1 5 8,00 - 12,00 

6 Иланџа   1 14 1 8 7,00 - 13,00 

7 Селеуш     1 13 8,00 - 12,00 

8 Јаношик     1 8 8,00 - 12,00 

9 Локве   1 16 1 10 7,00 - 13,00 

10 Николинци     1 13 8,00 - 12,00 

Укупно 4 82 11 243 13 159  
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Језик Број група Број деце 

Српски језик 23 429 

Румунски језик 4 47 

Словачки језик 1 8 

Свега 28 484 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

РАДНО ВРЕМЕ И РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

         Радно време у Предшколској установи ''Полетарац'' почиње од 6,00 h а завршава се у 

16,00 h, што значи да је време рада вртића 10 часова. 

         У односу на облике рада са децом у вртићима је организован целодневни и полудневни 

боравак. 

         Полудневни: Деца се окупљају од 7,30 h, боравак деце у вртићу је до 12,00 часова. 

         За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, 

слободне, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, ужина. 

         Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба 

васпитне групе и вртића и чине режим дана. 

         У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу су организоване следеће 

активности: 

- активности исхране: - доручак у 8,00 h, ручак од 11,30 h и ужина након одмора у 14,00 

часова. 

- у периоду од 8,30 до 11,30 h, организују се активности које задовољавају различите 

развојне потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, 

боравак на ваздуху, културно хигијенске – радне активности, а све оне су програмски 

одређене. 

         Дневни сплет активнсоти (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и 

узрасту. 

         У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације како би се деца и родитељи 

што лакше навикли и прихватили утврђени ритам живота. 

         То је нарочито важно на узрасту до три године (јаслице), где се посебно поштује 

индивидуалност сваког детета. 

         Дневним распоредом активности обезбеђује се интернивирање дечје активности, 

доживљаја, правилно смањење активности по интензитету, што доприноси природном ритму 

живљења јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. Режим 

живота није посебно испланирано време чије се сатнице држимо, већ система живота и рада 

који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника. 

 

ФУНКЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

- Предшколским васпитањем и образовањем се обезбеђује остзваривање права детета и 

задовољење потреба деце, породице и друштва. 

- Средина у којој живи треба да допринесе унапређивању физичком и менталног 

здравља, најбоље подстицаје дечјег раста, развоја и учења. 

- Систем васпитања је отворен за све оне који доприхносе својим утицајем на развој деце 

(родитељи, штира и ужа средина). 

- Рад у овом узрасту доприноси припреми детета за оно што га чега у школи, уопште 

касније у животу. 

- Компензаторска функција предшколског васпитања и образовања доприноси 

ублажавању социјалних и културних разлика. 

- Предшколско васпитање и образовање кроз одговарајуће поступке омогућује помоћ у 

расту деце са сметњама као и додатне садржаје деци која су даровитија. 

 

СХВАТАЊА О ДЕТЕТУ 
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- Основе програма полазе од хуманистичког схватања детета и његовог развоја. 

- Дете је активно, интерактивно, креативно биће. 

- Дете је физички, сазнајно, социјално, афективно биће, активно у процесу васпитања. 

- Поштовање и уважавање дететове личности – свесно својих могућности. 

 

УЛОГА ПРОГРАМА 

 

         Суштина васпитно-образовнго процеса је очување, подстицање, оплемењивање 

могућнсоти и својства детета уз обезбеђивање услова за нормални, визички, интелектуални, 

социјални, емоционални, морални развој. 

         Основе програма нуде општу, заједничку оријентацију која се развија у конкретне програме 

рада који су промерени деци, условима, потребама, могућностима. 

         Било која варијанта у концепцији програма рада полази од неколико важних показатеља а 

то су: наглашена активнсот детета у процесу; довољно могућности за слободну игру; довољно 

доживљаја; искустава; сазнања; узора; времена; материјала што све ставља дете у активног 

носиоца овог развоја. 

 

МОДЕЛИ И ИЗБОР МОДЕЛА 

 

         Јединствена и целовита концепција основа програма, разрађена је у два модела – А и Б. 

         МОДЕЛ А – је отворен систем предшколског васпитања и образовања и садржи: 

полазишта програма, циљеве, начела, планирање, евалуација васпитно-образовног рада и 

улогу васпитача. 

         МОДЕЛ Б – се ослања на досадашње искуство у васпитно-образовној пракси и садржи: 

начела, циљеве, систем активности, организацију живота и васпитно-образовног рада, сарадњу 

са породицом и школом. 

         На основу упознавања са основима и прораде новог програма у току школске године, 

стања опремљености, услова и могућнсоти по објектима, ставова, мишљења и процене 

васпитача вршиће се опредељивање за модел. 

 

         МОДЕЛ А 

 

         Општи циљ предшколског васпитања у моделу А је да се допринесе целовитом развоју 

детета, тако што ћемо пружити услове и подстицаје да развија своје способности и својства 

личности, проширује искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима, и светом. 

         Општи циљ се разликује кроз глобалне сфере развоја детета и васпитања а то су: 

         I Група: упознавање и овладавање самим собом. 

         II Група: развијање односа и сазнања о другим људима. 

         III Група: израђивање сазнања о околини (свету) и начину деловања на њу. 

         Ослањајући се на полазишта програма, начела васпитно-образовног рада, општи циљ 

васпитања и образовања предшколског детета, улога васпитача је да ствара услове за 

квалитетан живот, учење, развој деце и да директно подстиче активнсоти, моделовањем 

понашања, техника, поступака. 

         Као креатор програма истраживач сопствене праксе васпитач планира укупан рад, 

васпитну средину, полазећи од посматрања, разумевања деце, њихових потреба, развоја. У 

складу са планом врши процену ефикасности и ваљаности. 

         Докумантација, целокупан начин организације, планирање, реализације вредновања рада 

остварују се на основу упутства и вођењу радне књиге. 

 

         МОДЕЛ Б 

 

         Основни цељ у примени модела Б је развој укупних потенцијала детета и напредовање у 

сваком од његових аспеката, уз проширивање односно усавршавање оних домена које је већ 

усвојило. 

         Тај општи циљ остварује се кроз систем активности и обухвата: 
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- физички развој 

- социјално-емоционални развој 

- когнитивни развој и 

- неговање комуникације и стваралаштва. 

         У свим васпитним групама конкретизују се васпитно-образовни задаци и садржаји по 

систему активности кроз које се доприноси подстицању и развијању говорне развијености, 

радозналости, оригиналности, креативности деце. 

         Активности су међусобно повезане, чине целину утицаја на дете: 

 

ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ: телесне активности 

перцептивне активности 

здравствено хигијенске активности 

СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ: 

 

друштвене активности 

активности развоја позитивне слике о себи 

афективне активности 

еколошке активности 

КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ: откривачке активности 

логичко-математичке активности 

радне активности 

саобраћајне активности 

НЕГОВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И 

СТВАРАЛАШТВА: 

говорне активности 

ликовне активности 

музичке активности 

драмске активности 

 

         Планирање васпитно-образовног рада по овом моделу обухвата: етапни годишњи план; 

сукцесивни недељни план; сарадњу вртића са породицом, основном школом и локалном 

заједницом. 

         Планирање се остварује по посебном упутству за вођење радне књиге. 

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕОМ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 

- Основе програма васпитно-образовног рада на језицима националних мањина пружају 

могућност деци у вишекултурној средини да усвоје различите облике комуникације: 

- уочавање и развој националном и културног идентитета; 

- упознавање националне културе; 

- усвајање матерњег језика; 

- проширивање и успостављање различитих културних веза; 

- развијање позитивних ставова према култури других националности; 

- прихватање и толеранција различитости. 

         Извођење васпитно образовног рада реализује се двојезично у мешовитој групи у 

Селеушу (српско-румунској). 

 

ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА 

 

         Током претходних година Установа је, уз ангажовање сопствених средстава, залагање 

васпитача да обезбеде спонзоре и ангажују родитеље, као и кроз проширење делатности, 

учинила доста на поправци и уређењу објекта ради обезбеђивања здраствено-хигијенско 

естетских услова за рад и боравак деце. 

         Објекти су заштићени, сачувани од даљег пропадања као што је и комплетна опрема и 

инсталације правилно и благовремено одржавана. 
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         И у овој години Установа очекује ангажовање оснивача око свих инвестиција на објектима, 

као и нагажовање сопствених средстава, спонзорствима и донаторствима, како би се унапредио 

боравак деце у вртићима. 

         За школску 2017/2018. годину планиране су следеће активности на инвестиционом 

одржавању, уређивању објеката: 

- У току 2017/2018. године Установа ће посебну пажњу посветити одржавању опреме и 

инсталација; 

- Кречење делова објеката у Алибунару и Бан.Карловцу и Владимровцу; 

- Ограђивање дворишта у Владимировцу и Банатском Карловцу; 

- Опремање фискултурне сале у Алибунару; 

- Опремање дворишних површина справама за игру; 

- Реновирање постојећег простора за објекат; 

- Опремање новоформиране групе; 

- Замена крова у Владимировцу и реновирање санитарних чворова и купатила у 

Алибунару. 

         Из планираних активности закључује се да је уређење објеката приоритет коме се мора 

посветити посебна пажња. Део тих проблема Установа ће решавати у договору са оснивачем 

јер је нужно укључити ширу друштвену заједницу у решавању проблема инвестиционог 

одржавања објеката ове Установе. 

- Постављање нове котларнице у Алибунару за коју је већ урађен пројекат. 

 

ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

         Основни задатак програма превентивно здраствене заштите у току године реализоваће се 

кроз систематско и организовано праћење здравственог стања деце, и обезбеђивања повољних 

услова за правилан психофизички развој. 

         Пошто је циљ превентивно здравствене заштите очување и унапређивање здравља деце, 

током године планирају се и остали задаци у области превенције као што су: правилан режим 

рада у Установи, појачан хигијенски надзор, одржавање оптималне температује, одржавање 

хигијене деце и особља, редовно обављање санитарних прегледа радника, хигијенско 

одржавање радних просторија, а посебно кухињског блока, правилна исхрана деце и друго. 

         Васпитно образовни рад са децом на пољу превенције спроводиће се путем усмерених 

активности, а у договору са васпитачем, из области: хигијене, исхране, прилагођен узрасту,а 

путем разговора и дијафилмова. 

         На основу Правилника о превентивној здравственој заштити и стручној спреми 

здравствених радника у Предшколској установи, Установа је у обавези да обезбеди стручни 

кадар – медицинске сестре на превентиви која ће обављати: 

- дневну контролу хигијенско-епидемиолошких услова, 

- дневну контролу здравственог стања деце на пријему, 

- периодичну контролу раста и развоја, 

- вођење медицинске документаицје, 

- здравствено васпитни рад са децом и родитељима. 

         За обезбеђивање ове врсте кадра неопходна је сагласност оснивача и средства за 

финансирање. 

         На реализацији програма превентивно здравствене заштите радиће васпитачи у сарадњи 

са стручним радницима. О реализацији свих програмских задатака водиће се уредно 

документација. 

 

ИСХРАНА ДЕЦЕ 

 

         Исхрана деце у Предшколској установи има посебан значај јер треба обезбедити 

програмирану, рационално и друштвено-контролисану исхрану и стварање приближно једнаких 

услова за правилан психо-физички развој деце. 

         Полазна основа у планирању исхране деце у предшколским установама је Правилник о 

нормативу друштвене исхране деце у установама за децу као и упутство за његову примену. 
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         Активности у планирању, спровођењу и контроли исхране имају за циљ очување и 

унапређивање здравља деце, њиховог правилног раста и развоја што подразумева следеће: 

- да обезбеђује деци у мањој мери оне састојке који су више заступљени у породичној 

исхрани и да надокнади оне неопходне састојке које породична исхрана не обезбеђује у 

довољним количинама; 

- да има васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани, посебно у 

навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке вредности, које се у 

породицама недовољно користе. 

         У планирању и састављању јеловника треба се придржавати препоруке за спровођење 

норматива за све храњиве састојке појединачно (масти, беланчевине, угљени хидрати, 

минерали, витамини итд.). 

         У складу са Нормативом Установа ће испоштовати структуру дневне исхране деце (број 

оброка у току дана) водећи рачуна о њиховој временској распоређености.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ЖИВОТА ДЕЦЕ У ВРТИЋУ 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

         Пошто живимо у времену које карактерише експанзија сазнања у свим доменима науке, 

технике, технологије, културе и уметности намеће се потреба сталног праћења научних 

сазнања и унапређења – иновација у васпитно-образовном раду. Искуство које васпитачи буду 

стекли путем семинара, саветовања и других облика стручног усавршавања, уградиће се у 

свакодневни рад са децом. 

         Мере за унапређивање и иновирање васпитно-образовног рада биће следеће: 

- Омогућити васпитачима најквалитетније облике стручног усавршавања; 

- Подстицати и неговати дечју креативност, стваралаштво, оригиналност на плану 

говорног, ликовног, музичког ствалаштва. 

 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

         Организовани васпитно-образовни рад у Предшколској установи доприноси успешном 

укључењу деце у школски живот и постизање бољих резултата а такође представља и 

неопходну допуну породичног васпитања у смислу планског деловања на психички и физички 

развој предшколског детета, те се на тај начин смањује разлика која произлази из различитих 

социокултурних, породичних услова и стања за оптимални развој деце овог узраста. 

         Основни задаци васпитања и образовања деце предшколског узраста су: 

- да се створе услови за развој здравог, физички добро и складно развијеног детета; 

- да се развије и оплемени чулна осетљивост детета као претпоставка интензивног и 

истанчаног доживљавања света; 

- развијање природне радозналости детета, развијање сазнајних и изражајних 

способности детета; 

- да се формирају основни елементи моралне личности, љубав и навика према раду, 

навике културног и друштвеног понашања. 

         Да би се ови задаци остварили целокупна васпитно-образовна делатност је у њиховој 

функцији. 

         Рад са децом у Предшколској установи планираће васпитачи у етапном и недељном плану 

рада који садржи теме и подтеме. Васпитач ће у току септембра извршити анализу нивоа групе 

како би на основу ње могао да утврди задатке и тематски групише садржаје. 

         Структура месечног тематског плана треба да садржи развојне задатке који су примарни и 

одређују месечну тему односно недељне подтеме. У подтеми даље се конкретизују васпитно-

образовни задаци и садржаји по тим областима. Приликом планирања водити рачуна да се не 

запостави ниједна област нити једна врста активнсоти, као ни узраст деце. 

         Васпитачи ће сачинити план на естетском уређењу вртића што подразумева уређење 

ентеријера и екстеријера. Код уређења ентеријера обратити пажњу на уређење радних 

просторија, хола, санитарних чворова, трпезарије. 

         Код уређења екстеријера обратити пажњу на: 
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- уређење дворишног простора које треба изградити; 

- одржавање справа и реквизита који нису у функцији; 

- одржавање уличног простора. 

         У одржавању и неговању цвећа у радној соби и холу обавезно учествују деца. 

 

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ (ЗИМОВАЊЕ, ЛЕТОВАЊЕ, ВРТИЋ У ПРИРОДИ) 

 

          У зависности од поменутих услова и материјалних могућности родитеља моћи ће се 

организовати зимовање, летовање и вртић у природи. 

         У случају организације ових облика активности задаци су: 

- обезбеђивање правилног психофизичког развоја деце; 

- развијање смисла за сарадњу и дружење деце; 

- развијање свести за одговорно чување природе и друштвене средине. 

         За све активности у природи неопходно је благовремено извршити припреме деце и 

обавестити родитеље. 

 

ПОВЕЗИВАЊЕ ВРТИЋА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

         Програм сарадње са породицом у оквиру Годишњег програма рада Установе представља 

само оријентир у избору могућих облика и садржаја сарадње конкретне васпитне групе. Сваки 

васпитач даље разрађује и конкретизује овај програм уважавајући при том специфичност групе 

– узраста деце са којом ради бирајући најповољније облике и садржаје сарадње, ниво и 

позитивне резултате у односу на васпитно-образовни рад (анкетирање родитеља), временске 

могућности и слично. 

         У току ове године приоритетне активности у планирању и реализацији сарадње са 

породицом биће деловање васпитног особља у смислу што интензивнијег укључивања 

родитеља у живот и рад вртића кроз пружање широких могућнсоти родитеља за упознавање, 

праћење и учествовање у реализацији васпитно-образовног рада. 

         Ове године предвиђамо следеће облике и садржаје сарадње породице и вртића: 

- узајамно информисање родитеља и васпитача; 

- свакодневне (кратке) неформалне контакте и саопштавање најбитнијих информација о 

детету; 

- отворена врата – до сада у мањој мери присутан, а веома ефикасан облик рад атреба 

интензивирати ангажовањем васпитача у циљу сопственог припремања за стручно 

вођење разговора, али и мотивисања родитеља за коришћење ове могућности 

добијања и пружања информација о детету; 

- телефонски контакти са родитељима у циљу добијања разних информација у време 

одсуствовања детета из Установе. 

         Родитељски састанци као форма упознавања родитеља са значајним питањима рада 

Установе и едукација родитеља. Везано за конкретну проблематику родитељски састанци ће се 

организовати као: 

- општи родитељски састанци (на нивоу Установе организују се у циљу разматрања 

заједничких питања из живота и рада Установе); 

- групни родитељски састанци (у зависности од проблематике организоваће се као панел 

дискусије, трибине, излагања уз огледне активности или видео снимке са одређеном 

проблематиком); 

- огледне активности ће се организовати као саставни део групних родитељских 

састанака са циљем информисања и приказа реализације васпитно-образовног рада и 

едукације родитеља, а реализоваће се као: 

 праћење игре деце коју организје васпитач, 

 заједничко учешће у игри деце, васпитача и родитеља. 

         Саставни део родитељских састанака који се баве стручном проблематиком су изложбе за 

родитеље, који су најбољи показатељи о реализацији одређених садржаја васпитно-образовног 

рада. Позитивна искуства са изложба, од стране васпитног особља и деце, направљених 
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средстава за рад, намеће потребу њиховог чешћег организовања. Могући су покушаји 

укључивања и родитеља у припреми ових изложби. 

         Родитељ-учесник у раду са децом: 

- учешће родитеља у реализацији васпитно-образовног садржаја и активности; 

- учешће родитеља у набавци разноврсног материјала, поправци играчака; 

- помоћ родитеља у уређењу простора за децу; 

- учешће родитеља и деце у активностима заштите човекове околине (еколошко 

васпитање); 

- учешће родитеља у реализацији излета, посебно ПО и слично; 

- учешће родитеља у припреми и реализацији прослава и приредби. 

 

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ 

 

         За успешно школовање деце важна је сарадња предшколске Установе и Основне школе. 

         Сарадњу ће реализовати васпитачи кроз следеће облике: 

- посета школи и упознавање са просторијама школе и њиховом наменом; 

- присуство школском часу; 

- посета првака вртићу; 

- заједнички излети. 

         Стручни разговори васпитача и учитеља о васпитно-образовним садржајима и 

активностима. 

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

         Сарадња са друштвеном средином реализоваће се на нивоу Месне заједнице, радних 

организација у оквиру насељеног места и општине у целини. Сваки васпитач ће сачинити план 

сарадње са друштвеном средином узимајући у обзир досадашња искуства, заједничке интересе 

и могућности. 

 

КУЛТУРНО-ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

         У току ове године културно-јавне делатности ће се одвијати на следећи начин: 

- на нивоу васпитних група предвидети свечаности поводом разних догађаја; 

- на нивоу забавишта планирати посете дечјем позоришту; 

- прихватити позоришне представе у вртићу; 

- организовати приредбе за родитеље и 

- предвидети учешће у хуманитарним акцијама. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

         Време у коме живимо карактерише убрзани развој друштвених наука, уметности, 

техничких наука па и друштва у целини. С тога се пред васпитаче поставља задатак 

перманентног усавршавања. Облици стручног усавршавања биће индивидуални и колективни. 

Колективно стручно усавршавање одвијаће се на семинарима, саветовањима на нивоу округа и 

Републике. 

 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

         На седницама стручног већа разматраће се проблематика која је најнепосредније везана 

за рад са децом предшколског узраста, а то је: 

- формирање васпитних група; 

- разматрање плана и програма за ову годину; 

- анализа васпитно-образовног рада и других активности; 

- организација зимовања, летовања, вртића у природи; 
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- организација уписа деце у предшколску установу. 

 

  ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА 

 

         На првом активу изабрати руководиоца актива. Утврдити план рада и динамику 

реализације. 

         На стручним активима ће се расправљати о следећој проблематици: 

- подстицање интелектуалног развоја деце предшколског узраста; 

- подстицање активнсоти које делују на социјални развој деце; 

- подстицање ликовног стваралаштва; 

- подстицање музичког стваралаштва; 

- тематско планирање васпитно-образовног рада. 

 

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

         Нормалан психо-физички развој деце предшколског узраста подразумева очување 

здравља. Рад на здравственој заштити и превентиви одвијаће се кроз развијање и формирање 

хигијенских навика, правилног смењивања активнсоти, одмора, боравка деце на ваздуху. 

         У циљу контроле здравственог стања деце сарађиваће се са Домом здравља, ради 

организовања систематског прегледа, обавезног прегледа деце пред полазак у школу, 

вакцинација деце и контрола брисева. Са стоматолошком амбулантом такође остварити 

сарадњу у циљу редовног прегледа и санирања оштећених зуба. 

 

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА 

 

         Програм рада директора одвијаће се кроз следећа подручја: 

- организационо-координациони послови; 

- педагошко-инструктивни рад; 

- стручно усавршавање; 

- рад на развоју друштвено-економских и међуљудских односа; 

- сарадња са друштвеном средином, стручним и другим институцијама. 

 

         Организационо-координациони послови обухватају следеће: 

- организација свих припремних активности на изради Годишњег извештаја о раду 

Установе и изради Програма рада за текућу годину; 

- организација и координација послова у вези са почетком нове школске године 

(планирање кадрова, формирање васпитних група, утврђивање нормативног капацитета 

Установе). 

         Педагошко инструктивни рад: 

- врши информативне прегледе објеката по насељеним местима ради општег увида у 

стање и рад (са стручним сарадницима преглед врши ради увида у реализацију 

Програма васпитно-образовног рада); 

- врши посете васпитачима; 

- према потреби, учествује на родитељским састанцима. 

         Стручно усавршавање: 

- индивидуално прати стручну литературу из педагошко-психолошких дисциплина и 

друштвено-економског система; 

- учествује у раду стручних тела; 

- учествује на одговарајућим семинарима и саветовањима који се организују у граду и 

земљи. 

         Рад на развоју друштвено-економских и међуљудских односа: 

- проучава и прати економско стање установе; 

- активно учествује у раду управљања, предлаже доношење одлука и мера у циљу 

унапређивања рада и пословања, организује информисање радника о раду и одлукама 

органа управљања; 
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- делује на развој односа у колективу заснованих на међусобном поштовању, разумевању 

и сарадњи. Такве односе у првом реду негује са најближим сарадницима. 

 

 

ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Васпитно-образовни рад са децом узраста до 3 године 

 

Негу и васпитно-образовни рад са децом узраста до 3 године спроводе медицинске сестре-

васпитачице и васпитачице, полазећи од Правилника о општим основама предшколског 

програма за узрасте до 3 године, примењујући у раду искуства и знања стечена на семинарима, 

стручним сусретима и разменама искустава којима су присуствовале. У нашој установи рад са 

децом јасленог узраста организован је у три објекта, одн. 7 васпитних група: по три групе у 

вртићима ''Плави чуперак'' и ''Цврчак'' и једна мешовита група у вртићу ''Детлић''. 

Основни задаци односе се на: 

- очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита); 

- неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета; 

- уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета; 

- стварање повољне социјално-емотивне климе, структуирање васпитне средине која 

задовољава и мотивише дете; 

- у периоду адаптације планирање активности које дететту омогућавају лакши 

боравак и навикавање на групу деце и особља; 

- неговање индивидуалног контакта кроз јединствен утицај неге и васпитног рада и 

постепено увођење групних (заједничких) облика рада. 

Планирање задатака и активности врши се на нивоу сваке васпитне групе и о томе се води 

прописана педагошка документација. У Књигу рада уносе се следећи садржаји: 

- запажања о васпитној групи и појединачном детету;  

- план неге, здравствене заштите и васпитног рада у току месеца; 

- реализација плана у току недеље; 

- тромесечна евалуација која се базира на самовредновању најбитнијих области; 

- подаци о саадњи са породицом; 

- план стручног усавршавања и подаци о реализованом стручном усавршавању. 

 

Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 године до укључивања у програм 

припреме за школу 

 

Нормативни оквир програма рада са децом узраста 3 – 5,5 година чине Опште основе 

предшколског програма – Основе предшколског васпитања и образовања деце од три године до 

укључивања у програм припреме за школу. И у овој радној години настојаћемо да предшколско 

васпитање и образовање учинимо ефикасним наставком и допуном породичног васпитања. При 

томе ћемо водити рачуна да се услови прилагоде могућностима, интересовањима и развојним 

потребама деце и породица, и на тај начин обезбеди активно учешће сваког детета у групи, 

одн. у остваривању постављених задатака. У програмирању рада, водићемо рачуна да се код 

деце развијају способности за самостално учење, рад и стваралаштво, одн. да се на овом 

ступњу васпитно-образовног процеса, у складу са узрастом, код деце подстичу способности и 

развој личности које ће им омогућити здраво, хармонично и срећно одрастање. У остваривању 

ове функције треба да помогне и прихватање педагошких ставова о отварању предшколског 

васпитања и образовања за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће. У 

складу са наведеним принципима дефинисани су приоритетни циљеви васпитно-образовног 

рада са децом узраста: 

- стварање повољне средине за развој и учење; 

- богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања – социјалног, емоционалног, 

физичког и интелектуалног; 

- праћење и документовање развојних и индивидуалних карактеристика детета; 

- остваривање добре сарадње на свим нивоима. 
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Наведени циљеви даље се операционализују плановима које васпитачи израђују на месечном, 

недељном и дневном нивоу, полазећи од Општих основа програма. Оперативни планови 

васпитача садрже конкретне циљеве, задатке, активности и садржаје, изабране на основу: 

- узрасних могућности деце (узрасне групе); 

- индивидуалних карактеристика појединачног детета; 

- актуелности у животном окружењу; 

- показатеља резултата рада (евалуација); 

- остварене сарадње са породицама и друштвеном средином. 

Задаци васпитача у васпитно-образовном раду са децом базираће се на одабраној програмској 

основи, од две понуђене у Општим основама програма – моделу А или Б. У планирању и 

програмирању рада, васпитачи ће се руководити основним начелима и општим циљевима који 

су дати за сваки од ових модела.  

Поред Општих основа програма, васпитачи ће у планирању васпитно-образовног рада са децом 

користити искуства и знања стечена на семинарима и другим облицима стручног усавршавања. 

Области и теме  које буду захтевале даљу разраду и продубљивање биће укључене у планове 

рада стручних актива и обрађене током радне године. 

 

Припремни предшколски програм 

 

Припремни предшколски програм је интегрални део обавезног образовања и васпитања, а 

остварује се у години пред полазак у школу у оквиру предшколског васпитања и образовања. 

Облици рада са децом која похађају припремни предшколски програм прилагођени су 

потребама породица: 

- полудневни боравак: четворочасовни припремни програм у оквиру петочасовног 

боравка, 

- целодневни боравак: припремне групе за децу којој је, осим припремног програма, 

потребан и дужи боравак и исхрана у вртићу. 

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе: 

- целовитом развоју детета, 

- развоју способности, 

- прођирењу искуства, 

- богаћењу сазнања о себи, другима и свету који нас окружује 

Припремни предшколски програм треба да омогући развијање способности и вештина које ће 

детету омогућити да лакше савлађује васпитно-образовне захтеве које поставља школа. 

Оваква припрема доприноси развијању физичке, социјалне, емоционалне, интелектуалне и 

мотивационе готовости детета за полазак у школу. 

Задаци васпитно-образовном рада у години пред полазак у школу су стога: 

- пружање подршке правилном физичком развоју детета; 

- подстицање осамостаљивања детета; 

- јачање социјално-емоционалне компетенције; 

- пружање подршке сазнајном развоју; 

- неговање природне дечје радозналости; 

- подстицање креативности и уважавање индивидуалности. 

 

КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

         Према Закону о друштвеној бризи о деци у оквиру 40-часовне радне недеље утврђено је 

30 сати непрестаног рада са децом, па је у складу са њим утврђено годишње задужење сати и 

сачињен календар рада. 

         Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у току два полугодишта за 

одељења забавишног узраста. 

         За време зимског и летњег распуста васпитачи и помоћно особље забавишта раде у 

целодневном боравку. 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ У П.У. ПОЛЕТАРАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 
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СЕПТЕМБАР - Прослава дана јесени 

ОКТОБАР - Дечја недеља и слава објекта у Алибунару Света Петка 27.10.17. 

НОВЕМБАР - Организовање школе у природи (зимовање) 

ДЕЦЕМБАР - Приредба – Дочек ДЕДА МРАЗА у част НОВЕ ГОДИНЕ 

-слава у објекту у Бан.Карловцу Ваведење 

ЈАНУАР - Дечја радост – игре на снегу 

ФЕБРУАР - Одлазак деце на зимовање 

МАРТ - Приредба за маме ''8. март'' 

АПРИЛ - ''Шта знаш о саобраћају'' 

- екологија 

МАЈ - Пролећни крос 

- Међународни дан породице 

- једнодневна екскурзија предшколаца 

- излет Делиблатска пешчара за децу узраста до 5 година 

- једнодневна екскурзија 

ЈУН - Завршна годишња приредба 

- 4. јун – Међународни дан заштите околине 

 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

План рада педагошког колегијума 

 

Педагошки кокегијум чине председници стручних актива, представник стручних сарадника, 

представник сестара на превентиви, директор и помоћник директора. 

Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање установе и остваривање 

делатности. 

Своју активност остварује кроз састанке (једном месечно, по потреби чешће) на којима се 

разматрају питања из делокруга колегијума у односу на која се доносе одређене одлуке. 

 

Активности (опис послова) Носиоци активности Временска динамика Напомена 

Предлаже и усваја програм 

рада педагошког колегијума 

Педагошки колегијум септембар  

Планира и организје 

остваривање програма 

васптиања и образовања 

Педагошки колегијум јун 

август 

септембар 

 

Планира и координира рад 

тимова по појединим 

областима васпитно 

образовног рада 

Педагошки колегијум и 

тимови 

Током године  

Прати квалитет васпитно 

образовног рада и 

предлаже мере за 

унапређивање 

Педагошки колегијум, 

стручна служба 

Током године  

Прати реализацију 

развојног плана и предлаже 

активности за наредни 

развојни план 

Педагошки колегијум и 

тим за развојно 

планирање 

Током године  

Учествује у изради плана, 

прати и организује програм 

стручног усавршавања 

наставног особља 

Педагошки колегијум јун 

август 

септембар 

 

Израђује програм 

обележавања славе 

Установе 

Педагошки колегијум   
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Разматра, даје предлоге и 

вреднује програм 

инклузивног образовања 

Педагошки колегијум и 

тим за инклузивно 

Током године У сарадњи са 

члановима 

тимова подршке 

Води евиденцију о свом 

раду – записникци са 

састанака и евиденција 

присутности 

Председник 

колегијума 

Током године  

 

План рада Васпитно-образовног већа 

 

Васпитно образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадници. 

У делокругу свог рада васпитно образовно веће бави се организационо-техничким и стручним 

питањима, планирањем, праћењем, вредновањем рада Установе. 

 

Ред. 

бр. 

Активности 

(опис послова) 
Носиоци активности 

Временска 

динамика 

1. 
Анализа организационо техничких 

услова рада 

Васпитно образовно веће јун 

септембар 

2. 
Разматрање правилника установе који 

уређују одређене аспекте рада 

Васпитно образовно веће Током године 

3. 

Разматра извештаје и записнике са 

уписа у односу на број деце и број 

формираних група за школску годину 

Васпитно образовно веће јун 

август 

4.. 
Анализира годишњи извештај о раду 

установе 

Васпитно образовно веће август 

5. 
Разматра Предлог предшколског 

програма установе 

Васпитно образовно веће јун 

6. 
Разматра предлог годишњег Плана 

рада установе 

Васпитно образовно веће август 

7. 

Анализира појединачне програме рада 

тимова на нивоу установе и 

предагошког колегијума 

Председник васпитно 

образовног већа и 

руководиоци тимова, 

актива, председник 

педагошког колегијума 

Током године 

8. 

Анализирање извештаја са 

реализованих екскурзија и 

организованих одлазака са децом 

Васпитачи Током године 

9. 

Прати, информише се и анализира 

понуде различитих сајмова тематски 

сродних делатности установе (Сајам 

књига, Пертинијеви дани) 

Учесници сајмова... Током године 

10. 
Усвајање извештаја ментора о процесу 

увођења приправника у посао 

Ментори  јун 

11. 

Води евиденцију о свом раду – 

записници са састанака и евиденција 

присутности 

Председник већа Током године 

 

План рада актива медицинских сестара васпитача 

 

Актив медицинских сестара васпитача обухвата медицинске сестре-васпитаче и васпитаче који 

раде са децом до три године. 

Баве сее свим важним питањима васпитања, неге, здравствене и социјалне заштите у раду са 

децом до три године. 

Своју активност у оквиру овог аквита медицинске сестре васпитачи остварују организовањем 

састанака, радионица, разменом искустава, демонстрацијом активности, једном месечно, по 

потреби, у сарадњи са стручном службом, васпитачима, директором и помоћником директора. 
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Ред. 

бр. 

Активности 

(опис послова) 
Носиоци активности 

Временска 

динамика 

1. Конституисање актива Чланови актива септембар 

2. 
Израђује годишњи и месечне програме 

рада актива 

Чланови актива септембар 

3. 

Бира стручне теме из програма рада и 

носиоце реализације 

Руководилац актива, 

стручна служба, чланови 

актива 

септембар 

октобар 

4.. 

Анализира рад актива и реализације 

планираних активности 

Руководилац актива, 

стручна служба, чланови 

актива 

Током године и јун 

5. 

Планира и реализује програм сарадње 

са родитељима кроз избор стручних 

тема и организоање радионица, 

предавања, родитељских састанака 

Руководилац актива, 

стручна служба, чланови 

актива 

Током године 

6. 

Избор тема, пројеката, активности, за 

учешће на стручним сусретима 

Руководилац актива, 

чланови актива 

Октобар, новембар 

и по добијању 

информација од 

удружења 

медицинских 

сестара васпитача 

7. 

Стручна тема 1.део: Праћење 

посматрање и документовање развоја 

и напредовања детета 

Стручна служба По програму рада 

актива 

8. 

Стручна тема 2.део: Израда инструме-

ната и технике праћења, посматрања и 

документовања раззвоја и 

напредовања детета 

Стручна служба По програму рада 

актива 

9. 

Стручна тема: Анализа вођења радне 

књиге медицинске сестре васпитача – 

дневне скице као саставни део 

планирања и реализовања рада са 

децом 

Стручна служба По програму рада 

актива 

10. 

Води евиденцију о свом раду – 

записници са састанака и евиденција 

присутности, извештај о раду 

Руководилац актива Током године 

 

План рада актива васпитача 

 

Стручни активи васпитача организују се по узрастима и у односу на то постоје: актив јаслених 

група, актив мешовитих група и актив васпитача припремног предшкослког програма. 

Баве се свим важним питањима васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите у 

раду са децом од три до пет година и до 12 месеци. 

Своју активност у оквиру овог актива васпитачи остварују организовањем састанака, 

радионица, разменом искустава, демонстрацијом активности, једном месечно. 

 

Ред. 

бр. 

Активности 

(опис послова) 
Носиоци активности 

Временска 

динамика 
Напомена 

1. Конституисање актива Чланови актива септембар  

2. 
Израђује годишњи и месечне 

програме рада актива 

Чланови актива септембар  

3. 

Бира стручне теме у складу са 

специфичностима узраста из 

програма рада и носиоце 

реализације 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

септембар 

октобар 
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4.. 

Анализира рад актива и 

реализације планираних 

активности 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

Током године и 

јун 

 

5. 

Планира и реализује програм 

сарадње са родитељима кроз 

избор стручних тема и 

организоање радионица, 

предавања, родитељских 

састанака 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

Током године  

6. 

Избор тема, пројеката, активности, 

за учешће на стручним сусретима 

и манифестацијама 

Руководилац актива, 

чланови актива 

по добијању 

информација 

од удружења  

Комплетна 

израда ма-

теријала за 

презентацију 

у сарадњи 

са стручном 

службом 

7. 

Представљање материјала и 

искустава са стручних сусрета 

''Примери добре праксе'' 

Учесници стручних 

сусрета 

Након реали-

зације стру-

чних сусрета 

 

8. 

Стручна тема 1.део: Праћење 

посматрање и документовање 

развоја и напредовања детета 

Стручна служба По програму 

рада актива 

 

9. 

Стручна тема 2.део: Израда 

инструмената и технике праћења, 

посматрања и документовања 

раззвоја и напредовања детета 

Стручна служба По програму 

рада актива 

 

10. 

Стручна тема. Портфолио – доку-

ментовање развоја детета и доку-

ментовање рада вааспитача 

(професионални портфолио) 

Стручна служба, 

руководиоци актива 

По програму 

рада актива 

 

11. 

Стручна тема: Анализа педагошке 

документације – дневне скице као 

саставни део планирања и 

реализовања рада са децом 

Стручна служба По програму 

рада актива 

 

12. 

Анализа примене и реализације 

акредитованих програма кроз 

размену искуства, упознавање са 

садржајима и начинима 

реализације и документација о 

истом 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

По програму 

рада актива 

 

13. 

Води евиденцију о свом раду – 

записници са састанака и 

евиденција присутности, извештај 

Руководилац актива Током године  

 

План рада актива васпитача припремног предшколског програма 

 

Ред. 

бр. 

Активности 

(опис послова) 
Носиоци активности 

Временска 

динамика 
Напомена 

1. Конституисање актива Чланови актива септембар  

2. 
Израђује годишњи и месечне 

програме рада актива 

Чланови актива септембар  

3. 

Бира стручне теме у складу са 

припремним предшколским 

програмом и носиоце реализације 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

септембар 

октобар 

 

 

4.. 
Анализира рад актива и 

реализације планираних 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

Током године и 

јун 
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активности чланови актива 

5. 

Планира и реализује програм 

сарадње са родитељима кроз 

избор стручних тема и 

организоање радионица, 

предавања, родитељских 

састанака, у односу на теме у вези 

са припремом детета за полазак у 

школу 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

Током године  

6. 

Избор тема, пројеката, активности, 

за учешће на стручним сусретима 

и манифестацијама 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

по добијању 

информација 

од удружења  

Комплетна 

израда ма-

теријала за 

презентацију 

у сарадњи 

са стручном 

службом 

7. 

Планира учешће на 

манифестацији ''Добра играчка'' 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

октобар 

децембар 

 

8. 

Представљање материјала и 

искустава са стручних сусрета 

''Примери добре праксе'' који се 

односе на припремни предшколски 

програм 

Учесници стручних 

сусрета 

Након реали-

зације стру-

чних сусрета 

 

9. 

Стручна тема 1.део: Праћење 

посматрање и документовање 

развоја и напредовања детета 

Стручна служба По програму 

рада актива 

 

10. 

Стручна тема 2.део: Израда 

инструмената и технике праћења, 

посматрања и документовања 

раззвоја и напредовања детета 

Стручна служба По програму 

рада актива 

 

11. 

Стручна тема. Портфолио – доку-

ментовање развоја детета и доку-

ментовање рада вааспитача 

(професионални портфолио) 

Стручна служба, 

руководиоци актива 

По програму 

рада актива 

 

12. 

Стручна тема: Анализа педагошке 

документације – дневне скице као 

саставни део планирања и 

реализовања рада са децом 

Стручна служба По програму 

рада актива 

 

13. 

Анализа примене и реализације 

акредитованих програма кроз 

размену искуства, упознавање са 

садржајима и начинима 

реализације и документација о 

истом 

Руководилац актива, 

стручна служба, 

чланови актива 

По програму 

рада актива 

 

14. 

Израђује план и програм сарадње 

са основним школама 

Руководиоци, 

стручна служба и 

чланови актива 

По програму 

актива 

 

15. 

Води евиденцију о свом раду – 

записници са састанака и 

евиденција присутности, извештај 

о раду 

Руководилац актива Током године  

 

План  рада тима за инклузивно образовање 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.10.2017. 

 

 

Број 28 – Страна 52 

Програм инклузивног образовања Установе има за циљ да, у складу са законским новинама и 

на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју, 

инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им 

обезбеди ново, једнноако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без 

дискриминације и издвајања деце. 

Програм рада инклузивног образовања, са циљевима и задацима, доноси Стручни тим за 

инклузивно образовање установе, који именује директор. 

Задаци стручног тима за инклузивно образовање и активности тимова подршке 

Задаци Стручног тима 

за инклузивно 

образовање 

Динамика 
Активности тимова 

подршке 
Динамика 

1.Информисање и упо-

знавање свих запосле-

них са деловима закона 

који се односе на 

инклузивно образовање 

По програму рада 

Тима 

Идентификовање 

деце из осетљивих 

група 

Септембар, октобар, 

током године за 

новоуписану децу 

2.Осмишљавање мера 

за спровођење инклу-

зивног образовања 

По програму рада 

Тима 

Припрема детета са 

сметњама и његових 

родитеља за улазак у 

групу 

Септембар, октобар, 

током године за 

новоуписану децу 

3.Брига о васпитачким 

компетенцијама и 

едуковање родитеља, 

шире заједнице, 

организовање 

различитих видова 

едукације 

Током године Припрема деце у 

групи и 

сензибилизација њи-

хових родитеља за 

долазак детета са 

тешкоћама у развоју 

Септембар, октобар, 

током године за 

новоуписану децу 

4.Брига о сарадњи ро-

дитеља, васпитача и 

осталих профила стру-

чњака 

Током године   

5.Координисање рада 

тимова за подршку 

деци (ИОП тим) 

Током године Одржавање састанака 

чланова тима 

Током године, на три, 

односно 6 месеци 

6.Планирање, праћење 

и евалуација ИОП-а 

Током године Израда, праћење, 

реализација 

педагошких профила 

и ИОП-а, избор 

садржаја, облика, 

средстава и метода 

ВоР-а 

Током године 

7.Вођење 

документациј-је 

(мед.документ., пед. 

профили, извештаји...) 

Током године Вођење 

документације о 

детету 

Током године 

8.Сарадња са другим 

релевантним 

институцијама и 

организацијама 

(здравствене 

институције, Развојно 

саветовалиште, НВО, 

НСШО ''Мара Мандић'', 

интерресорна комисија, 

ОШ...) 

Током године, по 

потреби 

  

9.Стручно Током године   
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усавршавање 

 

ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 

 

Заштита деце од насиља у образовно-васпитним установама је сложен процес у ком учествују 

сви запослени, деца, родитељи/старатељи, као и локална заједница. Стварање услова за 

безбедно одрастање и заштита деце од насиља је приоритетан задатак образовно-васпитних 

установа и свих институција које се баве децом. Основу за доношење Програма рада тима за 

заштиту деце од насиља чине Општин протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, Посебни протокол за заштиту деце од насиља у образовно-васпитним 

установама и Акциони план за заштиту деце од насиља у предшколској установи ''Чаролија'' 

Вршац. Акциони план садржи све циљеве и задатке које Установа треба да испуњава у циљу 

превенције насиља и интервенције у случајевима насиља над децом, као и дефинисане улоге и 

одговорности свих укључених у процес заштите. Програм заштите деце од насиља представља 

конкретизацију активности и садржаја усмерених на неговање позитивне климе и добрих односа 

у Установи и односи се на свакодневни рад са децом и породицама. 

Циљеви: 

- стварање безбедне средине за живот и рад деце; 

- стварање и неговање климе прихватања, уважавања и толеранције; 

- подизање нивоа свести и повећавање осетљивости запослнеих како би могли да 

препознају насиље, злостављање и занемаривање; 

- промена културних и друштвених норми, стереотипа и предрасуда које подстичу насиље 

над децом. 

 

Програм заштите  деце од насиља, злостављања и занемаривања 

 

1. ИНФОРМИСАЊЕ 

- Упознавање деце и родитеља са појмом и облицима насиља 

- Упознавање са схемом деловања (предузимање корака, обавезе, проток информација) 

- Упознавање родитеља са правним актима, начинима реаговања у ситуацијама  насиља, 

појавама насиља- 

- Медицинске сестре 

- Васпитачи 

- Стручни сарадник 

- Чланови тима 

- Игре, активности, радионице, родитељски састанци, илустровани и писани материјали 

- Упознавање са схематским приказом корака у превенцији и интервенцији (панои за 

родитеље) 

- Родитељски састанци 

- Закон 

- Посебни протокол 

- Стручна литература 

 

2. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

- Правила понашања у групи 

- Подизање нивоа свести деце о проблемима насиља 

- Формирање ставова, развијање толеранције, прихватања, разумевања... 

- Медицинске сестре 

- Васпитачи 

- Стручни сарадник 

- Израда кућног реда (са децом, родитељима) 

- Игре, активности, радионице, дружења, посете 

- Дружење деце и родитеља 

- Заједнички излети 

- Учионица добре воље 

- Подстицање дечјег самопоштовања 
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- Буквар дечјих права 

- Током године 

 

3. АКТИВНОСТИ СА ПОРОДИЦАМА 

- Развијање осетљивости родитеља за проблеме деце и подстицање узајамног поверења 

- Медицинске сестре 

- Васпитачи 

- Стручни сарадник 

- Састанци 

- Радионице 

- Дружење деце и родитеља 

- Стручна литература 

- Информисање родитеља о карактеристикама дечјег понашања 

- Развијање дечје слике о себи 

- Сарадња, динамика и исходи сукоба 

- Стилови понашања у конфликтима 

- Сукоб из различитих углова 

- Конструктивно решавање сукоба 

- Током године 

4. ПРОДУКТИ РАДА СА ДЕЦОМ 

- Прављење плаката, лифлета, збирки порука 

- Дечји искази – ставови о насиљу 

- Важно је реаговати 

- Питајте децу, саслушајте децу... 

- Не повређујем никога – не тучем, не ругам се, не избегавам... 

- Помажем слабијем од себе 

- Исти, а различити – дружимо се 

- Знам да се извиним 

- Умем да поднесем пораз 

- Васпитачи 

- Стручни сарадник 

- Продукти радионица, разговора, игара 

- Стручна литература из области ненасилне комуникације 

 

5. ЕВАЛУАЦИЈА 

- Евидентирање превентивних мера и ефеката сузбијања разних облика насилниичког 

понашања 

- Евидентирање случајева 

- Евидентирање сарадње са другим институцијама које се баве заштитом деце од 

насиља 

- Медицинске сестре 

- Васпитачи 

- Стручни сарадник 

- Чланови тима 

- Евиденција у дневницима рада 

- Евиденција стручног сарадника 

- Евиденција тима 

- Током године. 

 

 

У Алибунару, 12.09.2017.г. 

Број: 224-7/2017 

 

Председник Управног одбора 

Миленко Ратковић, с.р. 
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

230. Одлука о установаљењу права стварне службености на непокретностима у јавној 
својини општине Алибунар 

1 

231. Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити општине Алибунар 3 

232. Измена и допуна Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017. г. 5 

233. Измене и допуне Програма за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно 
за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова 
живота општине Алибунар за 2017. годину 

5 

234. Одлука о давању на управљање капеле у Алибунару Јавном комуналном предузећу 
''Универзал'' Алибунар 

6 

235. Одлука о изменама Одлуке  о начину уклањања животињских лешева и отпадака 
животињског порекла 

7 

236. Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима на територији општине 
Алибунар 

8 

237. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности ДЈКП ''Услуга'' Банатски 
Карловац за обављање делатности у области зоохигијене 

9 

238. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности ДЈКП ''Универзал'' 
Алибунар за обављање делатности у области зоохигијене 

9 

239. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности ДЈКП ''Бунар'' 
Владимировац за обављање делатности у области зоохигијене 

10 

240. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности ЈКП ''Север Иланџа'' 
Иланџа за обављање делатности у области зоохигијене 

10 

241. Одлука о престанку функције органа Фонда за развој општине Алибунар 11 

242. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове општине Алибунар 11 

243. Решење о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве 

12 

244. Решење о разрешењу и именовању чланова  
Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац 

13 

245. Решење о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац 

13 

246. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора  
Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица 

14 

247. Решење о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе ''2.октобар'' Николинци 

15 

248. Решење о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе ''1.мај'' Владимировац 

15 

249. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада  
Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2017/2018. годину 

16 

250. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Банатски Карловац 

16 

251. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Добрица 

17 

252. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Селеуш 

17 

253. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Нови Козјак 

18 
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254. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Алибунар 

18 

255. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Иланџа 

19 

256. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Николинци 

19 

257. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Владимировац 

20 

258. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Локве 

20 

259. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана за 
2017. годину Месне заједнице Јаношик 

21 

260. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Туристичке 
организације општине Алибунар 

21 

261. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину УКД ''Центар за 
културу општине Алибунар'' Алибунар 

22 

262. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Општинске 
библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар 

22 

263. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Предшколске 
установе ''Полетарац'' Алибунар 

23 

264. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Дома здравља 
''Алибунар'' Алибунар 

24 

265. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Центра за социјални 
рад ''1.март'' Алибунар 

24 

266. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе 
''Братство и јединство'' Алибунар 

25 

267. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе 
''Душан Јерковић'' Банатски Карловац 

25 

268. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе 
''2.октобар'' Николинци 

26 

269. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Т.Г. 
Масарик'' Јаношик 

26 

270. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе 
''3.октобар'' Локве 

27 

271. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе 
''Милош Црњански'' Иланџа 

27 

272. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе 
''1.мај'' Владимировац 

28 

273. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Економско-
трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар 

28 
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274. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе 
''Сава Вељковић'' Добрица 

29 

275. Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине 
Алибунар 

29 

276. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар 

30 

 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

277. Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 
2017/2018. годину 

31 

   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Зорица Бањаш, Стелуца Митровић,  
Аница Бабић, Емануел Брошћанц, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и  

Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


