
  

Година: 34. Алибунар, 22. август 2015. године Бесплатан примерак Број 30 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
218. 

На основу члана 6. став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађ.дин.изн. и 125/2014 – 
усклађ.дин.изн.), члана 25. став 1. тачка 2. Заккона о буџетском систему (''Службени гласник 
РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 142/2014) и члана 40. тачка 14. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 
предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 36. седници 
одржаној дана 21. августа 2015. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о општинским административним таксама (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 19/2009 и 5/2011) – Тарифа општинских административних такси, у оквиру 
Тарифног броја 10, тачка 5 мења се и гласи: 

''5. Стварни трошкови за издавање и објављивање локацијских услова .................... 
4.000,00 дин.'' 
 

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

општине Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 434-13/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

219. 
На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007 и 

83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' 
бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог 
Општинског већа општине Алибунар, на својој 36. седници одржаној дана 21. августа 2015. 
године, доноси  

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености постављања 
подземних цеви електроенергетских и телекомуникационих кабловских инсталација и пратећих 
инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и 
ванредног одржавања и поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних 
подземних и надземних радова инвеститору комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', 
''Windvision Windfarm B'' доо Алибунар, ул. Жарка Зрењанина бр. 10, на следећим парцелама и 
то: 

А) у Катастарској општини Владимировац: 
- катастарска парцела 9358, потес Код друма Селеуш, пашњак 3. класе, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, површине 15 hа 18а 43m2; 
- катастарска парцела 10849, потес Код друма Падина, пашњак 3. класе, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, површине 13 hа 79а 14m2; 
 

        2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити 
сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност 
уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као 
послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. 
        3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити 
одређена уговором. 
        4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине 
Алибунар. 
        5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 

   
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Инвеститор комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', ''Windvision Windfarm B'' доо 
Алибунар, ул. Жарка Зрењанина бр. 10, у својству инвеститора, обратио се Општини Алибунар 
захтевом за установљавање права службености ради почетка радова на комплексу. 
 Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску 
дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и 
изградњи, које се уписује код РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар. 
 Ради изградње електроенергетског објекта у к.о. Нови Козјак и к.о. Владимировац, 
потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као 
послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. 
Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за 
успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова. 
 Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви 
законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани 
интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 463-26/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
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220. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (``Службени лист општине 
Алибунар`` број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа 
општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 36. седници, одржаној дана 21. августа 
2015. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНЕ СВОЈИНЕ 

КОЈА СЕ НАЛАЗИ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ЈАНОШИК  
ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА ПОТРЕБНИХ РАДОВА  

ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ''НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ'' А.Д. НОВИ САД 
 

Члан 1. 
 Општина Алибунар у својству титулара стварног права на непокретностима у 
Катастарској општини Јаношик, даје на коришћење Привредном друштву ''Нафтна индустрија 
Србије'' а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 (у даљем тексту: Корисник), следеће 
непокретности у Катастарској општини Јаношик: 

1) парцела топ.бр.529, потес Старо поље, пољопривредно земљиште-њива 4. класе, 
површине 00,20,90ha, 

2) парцела топ.бр.530, потес Старо поље, пољопривредно земљиште-њива 4. класе, 
површине 00,54,10ha, 

3) парцела топ.бр.534/1, потес Старо поље, пољопривредно земљиште-њива 4. класе, 
површине 00,54,06ha, 

4) парцела топ.бр.534/2, потес Старо поље, пољопривредно земљиште-њива 4. класе, 
површине 00,55,75ha. 

 
Члан 2. 

       Непокретна својина из члана 1. ове Одлуке налази се у државној својини Републике Србије 
са правом коришћења Општине Алибунар. 
 

Члан 3. 
       Непокретна својина из члана 1. ове Одлуке даје се на коришћење Кориснику као простор 
радилишта на којем ће бити смештене радне машине, опрема и људство у поступку 
реализације пројекта израде рударског објекта-бушотине Је-1Х на суседној парцели топ.бр. 533, 
која се налази у приватном поседу. 
 

Члан 4. 
        Непокретна својина даје се на коришћење без накнаде због будућих и очигледних 
материјалних користи које ће буџет општине Алибунар имати захваљујући експлоатацији земног 
гаса са бушотине по њеном стављању у потребни режим коришћења. 

 
Члан 5. 

        Корисник је дужан да о свом трошку, након извођења предметних радова, земљиште које је 
предмет ове одлуке врати у првобитно стање, као и да током коришћења поштује све 
прописане услове у вези безбедности и заштите животне средине, имовине и здравља на раду. 
 

Члан 6. 
       Непокретна својина из члана 1. ове Одлуке даје се на коришћење Кориснику најдуже до 
31.01.2016.г. 
 

Члан 7. 
       На основу ове Одлуке, председник општине Алибунар ће у својству овлашћеног органа 
Општине закључити посебан уговор са представницима Корисника. 
       Уговором из претходног става овог члана треба предвидети све битне елементе неопходне 
за реализацију коришћења земљишта, уз поштовање закона и на закону заснованих интереса 
општине Алибунар. 
  

Члан 8. 
       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ``Службеном листу 
општине Алибунар``. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 463-27/2015-06 

Датум: 21. август 2015. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Зузана Ђукић, с.р. 

 

221. 
          На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима 
(''Службени гласник РС'', број 88/2011), 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 
36. седници одржаној дана 21. августа 2015. године доноси следећи 

 
ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА 

ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ 
ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

          Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из 
буџета за активности које се током 2015. године планирају у области унапређења услова 
живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката 
у циљу побољшања услова живота. 
 

Члан 2. 
          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 2015. години, у укупном износу од 13.000.000,00 динара. 
        Средства из члана 2. овог Програма користиће се за: 

1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 13.000.000,00 

динара: 

- изградња, опремање и повезивање експлоатационог водозахвата (бунара) у насељу 

Иланџа, у укупном износу од 5.500.000,00 динара, 

- изградња, опремање и повезивање експлоатационог водозахвата (бунара) у насељу 

Банатски Карловац – на излетишту Девојачки Бунар, у укупном износу од 

3.500.000,00 динара, 

- санација и адаптација водоводне мреже – изградња водоводног прстена у насељу 

Банатски Карловац, у укупном износу од 3.000.000,00 динара, 

- изградња јавне расвете до румунског гробља у насељу Алибунар у укупном износу 

од 1.000.000,00 динара. 

 
Члан 3. 

           Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу 
са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и 
геотермалних ресурса. 
 

Члан 4. 
           Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник Општине одређује 
приоритетне активности. 
 

Члан 5. 
           Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта одобрава председник Општине. 
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Члан 6. 

           На овај Програм треба прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и 
минералне сировине. 
 

Члан 7. 
           Овај Програм ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 015-2/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

222. 
На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(''Службени гласник РС'', бр. 10/2013 и 142/2014), члана 15. тачка 10. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 
Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
31/2014 и 10/2015), а по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, бр. 320-00-06045/2015-09 од 
30.07.2015. године, Скупштина општина Алибунар на својој 36. седници одржаној дана 21. 
августа 2015. године, доноси   

    
П Р О Г Р А М 

МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ  
 
 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 

1.1.Анализа постојећег стања 
 
1.1.1. Географске и административне карактеристике 

Општина Алибунар се налази на североистоку Републике Србије, односно југоистоку 
Аутономне Покрајине Војводине, у региону Јужног Баната и граничи се са следећим општинама: 
на северу Сечањ и Пландиште, на истоку Вршац, на југу Ковин и Панчево и на западу Ковачица. 
Основна карактеристика општине Алибунар је њен периферни положај у односу на територију 
Војводине. Простор територије општине чине значајни природни елементи, као што су: 
Алибунарско-вршачка раван, Иланџански рит, Специјални резерват природе Делиблатска 
пешчара и деоница канала Дунав-Тиса-Дунав. 

Општина Алибунар се налази у АП Војводини и припада Јужнобанатском округу. Општина 
заузима површину од 61.178,99 hа (од чега на пољопривредну површину отпада 51.955 hа) и 
подељена је на 10 (десет) катастарских општина. Административни центар општине је 
Алибунар. Општина Алибунар се састоји од десет насеља и то: Алибунар (са 3.073 становника), 
Банатски Карловац (са 5.393 становника), Владимировац (са 3.967 становника), Добрица (са 
1.069 становника), Иланџа (са 1.460 становника), Нови Козјак (са 650 становника), Селеуш (са 
1.111 становника), Јаношик (са 1000 становника), Локве (са 2191 становником) и Николинци (са 
1.042 становника). 

Општина Алибунар по својим карактеристикама спада у групу неразвијених, ретко 
насељених, разуђених и национално хетерогених општина. Према критеријумима ОЕЦД-а 
(Организација за економску сарадњу и развој) спада у општине које имају густину насељености 
испод 150 становника по 1 km², тј. у руралне општине. Наиме, густина насељености општине 
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Алибунар, према последњим подацима (попис становништва из 2011. године), износи 20.956 
становника/602 km² = 35 становника по 1 km². Према попису из 2002. године број становника је 
износио 22.954, па тиме општина Аибунар бележи негативни тренд, односно пад броја 
становника за нешто мање од 10%. 

Основне демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника, 
веома изражен негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних 
карактеристика популације, неповољна образовна и квалификациона структура становништва и 
исељавање омладине и радно способног становништва, као последица лоше економске 
ситуације. 

Општина Алибунар је изразито пољопривредно подручје са око 51.955 hа  
пољопривредног земиљшта, од којег је преко 45.000 hа обрадивих пољопривредних површина. 
Пољопривреда је један од претежних извора привређивања локалног становништва, а учешће 
примарне пољопривредне производње у привреди општине Алибунар износи око 70%. 
Пољопривреду општине Алибунар, слично националној пољопривреди, карактерише велики 
удео малих газдинстава, ниски приходи газдинстава, ниска стопа продуктивности, велики број 
газдинстава која производе за своје потребе, док се број газдинстава која производе за 
тржиште у последњих неколико година увећава. Индивидуалним пољопривредним 
произвођачима једини извор прихода је пољопривреда, а има их око 5.200, док је2.153 
регистрованих пољопривредних газдинстава са пријављеним површинама за 2014. годину. 

Територија општине Алибунар има 602 km², односно 61.178 hа (пољопривредно, шумско и 
грађевинско земљиште). Пољопривредно земљиште обухвата 51.955 hа, од чега 45.104 hа је 
обрадиво пољопривредно земљиште. Територија општине Алибунар – пољопривредно 
земљиште обухваћено је премером од 1914. године и то: к.о. Алибунар, к.о. Владимировац, к.о. 
Банатски Карловац, к.о. Николинци, к.о. Селеуш, к.о. Нови Козјак, к.о. Добрица и к.о. Јаношик. 
Премер к.о. Иланџа је из 1936. године, а к.о. Локве из 1975. године. Што се тиче укрупњавања и 
уређења пољопривредног земљишта у овој к.о. била је од 0,47 hа по парцели, а после 
извршене комасације просечна површина парцеле је од 1,19 hа. 

Кроз доњу терасу територије општине Алибунар (рит), која обухвата око 28.450 hа, 
правцем северозапад-југоисток протиче канал Дунав-Тиса-Дунав, који је увезан са секундарном 
каналском мрежом (дужине од 705 km на територији општине Алибунар) и у функцији је 
првенствено одводњавања и мањим делом наводњавања пољопривредног земљишта (системи 
за наводњавање покривају површину од 2.675 hа), тако да би повећањем површина под 
наводњавањем омогућило значајније интензивирање, а самим тим и повећање продуктивности 
пољопривредне производње и бољи положај пољопривредних произвођача на тржишту. На 
основу претходно изнетог, општина Алибунар је 2014. године, с обзиром да постоје сви 
предуслови (канал ДТД и секундарна мрежа канала) за повећањем површина пољопривредног 
земљишта под наводњавањем, израдила ''Идејни пројекат за обезбеђење доступности воде за 
наводњавање пољопривредних култура на доњој тераси општине Алибунар'', као први корак у 
реализацији идеје повећања површина под наводњавањем. 

Специјални резерват природе Делиблатска пешчара, као заштићено подручје разликује се 
од своје околине у морфолошком и вегетацијском погледу, што се одражава и на климу, због 
чега се јављају микроклиматске разлике између пешчаре и њене околине. Интересантно је 
истаћи да се клима Делиблатске пешчаре подудара са златиборском климом. Многи стручњаци 
се слажу да је овај простор у југоисточном Банату особен и редак рефугијум последњих степа, 
пешчара и природних степских шума у овом делу Европе, али и простор специфичног едафона. 
По пореклу, Делиблатска пешчара је јединствена у Панонској низији, а њен карактеристичан 
дински рељеф не среће се тако изражен нигде у овом делу Европе. Делиблатска пешчара је 
станиште великог броја птица и животиња, позната по племенитој дивљачи: јелену и срни, али 
и по томе што у њој већ вековима живи вук. Данас је Делиблатска пешчара заштићена као 
специјални природни резерват. У њеним границама се налазе 2 строга резервата, 16 резервата 
генетског фонда и 6 споменика природе. 

С обзиром на напред наведено, велика површина општине је повољна за пољопривредну 
производњу, што уз очување пољопривредног земљишта, промену сетвене структуре, набавку 
технолошки савременије механизације и опреме и ефикасну примену савремених 
агротехничких мера може резултирати са значајним резултатима у пољопривредној 
производњи у наступајућем периоду. 
 
1.1.2. Природни услови и животна средина 

Општина Алибунар заузима југоисточни део Војводине. Налази се у јужном и југоисточном 
делу Баната. Географски положај одређен је координатама: 

- 20º45' - 21º10' источне географске дужине, 
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- 39º50' - 40º15' северне географске ширине. 

Основна карактеристика је њен периферни положај у односу на територију Војводине. 
Простор чине значајни природни елементи као што су: Алибунарско-вршачка раван, 
Иланџански рит, СРП Делиблатска пешчара и деоница канала ДТД. 

Рељеф на територији општине дефинисан је постојањем горње терасе (југозападни део 
територије општине, који нагиње ка Специјалном резервату природе Делиблатска пешчара) и 
доње терасе (североисточни део територије општине – ритски терени). На горњој тераси је 
мање-више изражен благо заталасан-дински рељеф са надморском висином до 168 m, док на 
доњој тераси, која је некада била велика водена површина, преовладава равничарски рељев од 
око 80 m надморске висине. 

Земљиште општине Алибунар се одликује присуством великог броја типова земљишта 
условљених пре свега великом разликом у надморској висини (од 76-168 m надморске висине). 
Педолошка карта општине Алибунар показује да се типови земљишта могу поделити у 5 (пет) 
основних група: чернозем, ливадске црнице, ритска земљишта, слатине и песковита земљишта. 

Територија општине Алибунар се налази у зони средњеевропске климе, са изразито 
континенталним карактеристикама, које додатно појачавају ваздушне струје из Влашке низије 
преко Ђердапске клисуре. Ова струјања су ублажена утицајем из средње Европе, из правца 
северозапада. С обзиром на положај и отовреност према Карпатским планинама, територија 
општине је изножена великом утицају ветрова, кошаве и северца. Поменуту континенталну 
климу карактеришу оштре-хладне зиме и изразито топла лета, са великим годишњим 
колебањима температуре, чак и до 80 степени целзијуса. Средња годишња температура се 
креће у опсегу од 9,5-11 степени целзијуса. 

Анализом геолошке грађе и структуре простора општине Алибунар, може се констатовати 
да су на простору општине заступљене две колекторске средине. Први хидрогеолошки колектор 
је заступљен од површине терена до 50 метара дубине. Акумулирањем слободних подземних 
вода у овом колектору формирана је издан са слободним нивоом. Прихвањивање ове издани је 
искључиво инфилтрацијом падавина, а пражњење је у дубље слојеве. Овај колектор због своје 
слабе издашности и хемијски загађене воде није интересантан за водоснабдевање. Други 
хидрогеолошки колектор се простире на дубини од 90-130 метара испод површине терена. 
Местимично је прослојком глине од око 5 метара дебљине раслојен на два водоносна слоја, 
што је нарочито изражено на подручју насељеног места Алибунар. Прихрањивање ове издани 
се врши већим делом бочном филтрацијом са обода панонског басена, а мањим делом 
преливањем из млађих хидрогеолошких колектора са којима долази у непосредни контакт, као и 
вертикалном филтрацијом из плићих слојева. Ова издан се највећим делом празни преко 
водозахватних објеката. Издан има широко регионално распростирање (констатована је у 
Алибунару, Банатском Карловцу, Селеушу, Иланџи и Владимировцу). Воде ове издани су 
најквалитетније за пиће, па је издан углавном каптирана. Капацитети водозахвата-бунара из 
ове издани се крећу у границама од 10-20 l/sec, што указује на добру издашност. На основу горе 
наведеног може се рећи да подземне воде не представљају проблем, нарочито на горњој 
тераси, док су на доњој тераси плиће, иако је изграђена мрежа канала која их прихвата, али не 
у потпуности. 

На простору општине Алибунар присутна је деоница канала Дунар-Тиса-Дунав, чијим је 
постојањем у великој мери условљено кретање нивоа подземних вода. Иначе, канал је у 
недовољној мери искоришћен у привредне сврхе, посебно са аспекта степена његовог 
коришћења за наводњавање пољопривредног земљишта и рибњака. 
 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 
 
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови 

Основне демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника, 
веома изражен негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних 
карктеристика популације и неповољна образовна и квалификациона структура становништва. 

Анализа структуре становништва великим добним групама указује на неповољну старосну 
структуру становништва, јер је највећи проценат опадања становника у старосној структури до 
девет година. 

Број становника општине Алибунар је у сталном опадању, тако да према процени 
Републичког завода за статистику број тановника је 21.608, што је за 22% мање него према 
попису из 1981. године. Механички прилив становништва остварен је доласком избеглих и 
прогнаних лица у периоду од 1991. до 1999. године, када је регистровано 1.100 избеглих и 
прогнаних лица. Изградњом станова у насељу Селеуш (из општинског буџета) и станова у 
Владимировцу и Банатском Карловцу кроз самоизградњу (материјал за изградњу добијен од 
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UNHCR-а), 80 породица је трајно интегрисано у локалну заједницу. Према подацима из пописне 
документације, веома мали број лица, са местом боравка на територији општине Алибунар, 
налази се на привременом раду (боравку) у иностранству, што је један од ресурса у другим 
неразвијеним срединама. 
 
1.1.4. Диверзификација руралне економије 

Сектор пољопривреде има висок удео у запослености у руралним областима. Око 1/3 
активног становништва је запослено у пољопривреди, док терцијални и секундарни сектор имају 
приближно исто учешће у запослености. Учешће пољопривреде у запослености одржава низак 
ниво диверсификације привредних делатности, као и недостатак могућности запошљавања. 

Пољопривреда на територији општине Алибунар представља преовлађујућу привредну 
делатност, са уделом око 70% у структури привреде, а карактеришу је велика заступљеност 
малих пољопривредних газдинстава, нижа стопа продуктивности и ниски приходи газдинстава. 
Велики број газдинстава су газдинства која производе за сопствене потребе са веома ниским 
тржишним вишковима. Број газдинстава која производе за тржиште се из године у годину 
постепено повећава. 

Стопа незапослености је такође висока. У 2014.години на евиденцији НСЗ као 
незапослена водило се 3007 лица, од којих је преко 90% од I до IV степена стручне спреме. 
Узимајући у обзир и преовлађујући број мањих газдинстава и високе стопе учешћа радне снаге 
у пољопривреди, мали број запослених (прикривена незапосленост) представља један 
структурални проблем пољопривреде и руралне економије. 

С обзиром на географске специфичности (СРП Делиблатска пешчара, канал Дунав-Тиса-
Дунав), постојање традиционалних локалних манифестација и богато наслеђе справљања 
домаћих производа, постоје сви предуслови за унапређење сеоског туризма. 
 
1.1.5. Рурална инфраструктура 

Инфраструктура, како комунално-економска (путеви, водоснабдевање, канализациона 
мрежа, комуникације), тако и друштвена (образовне и здравствене установе), на 
задовољавајућем су нивоу. 

На територији општине постоји 86 km савремених путева, од чега је 21 km државни пут I-Б 
реда (раније магистрални пут), 55 km државни пут II-А и II-Б реда (раније регионални путеви) и 
10 km локалних путева. Кроз територију општине Алибунар пролази део међународног пута 
Београд-Панчево-Вршац-Темишвар, тако да је општина Алибунар повезана са Београдом – 56 
km, Панчевом – 35 km и Вршцем – 33 km. Овај магистрални пут је детаљно реконструисан 2007. 
године и у одличном је стању, тако да општина Алибунар има добру повезаност са већим 
центрима, а тиме и са тржиштем и прерађивачком индустријом. 

Територијом општине Алибунар (кроз насељена места Владимировац, Алибунар, 
Банатски Карловац и Николинце) пролази међународни железнички транспорт Београд-
Панчево-Вршац-Темишвар, која додатно чини општину добро повезаном са већим центрима у 
региону. 

Водоводна мрежа са водозахватима (бунарима који се напајају из акумулација подземних 
вода) постоји и функционише у свих 10 насељеним места са територије општине Алибунар, са 
којом управља јединствено ЈКП ''Универзал'' Алибунар. Постоји потреба за реконструкцијом 
водоводних мрежа у свим местима општине, с обзиром да је иста у већини места старости 30-
40 година и да је изграђена од азбестних цеви мањег пречника. Такође, постоји потреба 
изградње водозахвата (бунара) у већини места општине, а нарочито у местима где је 
водозахватима услед дугог периода експлоатације знатно опала издашност. 

Канализационом мрежом покривени су само делови насеља Банатски Карловац (преко 
95%, Алибунар (око 65%) и Јаношик (100%), док је пречистач отпадних вода изграђен у 
Јаношику, а тренутно се ради на припреми за израду пројектно-техничке документације за 
заједнички пречистач отпадних вода за насеља Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац. 

Према подацима Завоа за јавно здравље у оквиру здравственог центра са седиштем у 
Алибунару на услузи грађанима је 29 лекара и око 70 медицинских сестара, што нам говори да 
на око 720 становника има 1 лекар. У сваком насељеном месту општине ради здравствена 
амбуланта, а у Алибунару функционише и служба хитне помоћи и ноћна дежурна служба, тако 
да је становништву општине Алибунар здравствена услуга доступна током свих 24 часа у току 
дана. 

Што се тиче информатичко-комуникационе инфраструктуре, територија општине 
Алибунар као рурално подручје се одликује целокупном покривеношћу територије општине како 
фиксном тако и мобилном телефонијом (сва три оператера), тако да је приступ интернету и 
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другим видовима информисања доступан становништву у свих десет насеља на територији 
општине. 
 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
1.1.6. Пољопривредно земљиште 

Територија општине Алибунар заузима површину од 61.178,99 hа, а од те површине 
пољопривредно земљиште заузима 51.955 hа, или нешто преко 87%, док обрадиво 
пољопривредно земљиште заузима 45.104 hа, односно нешто испод 75%. Из претходно изнетог 
можемо закључити да је општина Алибунар изразито пољопривредна општина, тако да у 
структури привреде пољопривреда заузима око 70%. Територија општине има повољне 
земљишне, климатксе, а на доњој тераси општине (рит) уз канал Дунав-Тиса-Дунав и 705 km 
отворене каналске мреже, која је већим делом у функцији одводњавања пољопривредног 
земљишта, а мањим делом у функцији наводњавања пољопривредног земљишта (само 2.675 
hа од укупно 28.450 hа доње терасе) и повољне предуслове за наводњавање значајно већих 
површина од постојећих. На основу претходно изнетог, може се констатовати да на територији 
општине постоје сви предуслови за интензивирање ратарске, повртарске, воћарске и сточарске 
(комплементарна ратарској) пољопривредне производње. 

Подручје општине Алибунар се одликује повећањем пољопривредног и посебно активног 
пољопривредног становништва, тако да променом сетвене структуре пољопривредних 
газдинстава, односно повећањем површина под повртарским усевима (посебно производња у 
заштићеном простору) и повећањем површина под вишегодишњим засадима (воћарска 
производња), за које постоје повољни природни услови, може се значајно унапредити 
производња пготово мањих пољопривредних газдинстава, како би производили што више 
пољопривредних производа за тржиште, а мање за сопствене потребе. 

Земљиште општине Алибунар се одликује присуством великог броја типова земљишта 
условљених пре свега великом разликом у надморској висини (од 76-168 m надморске висине). 
Педолошка карта општине Алибунар показује да се типови земљишта могу поделити на 5 (пет) 
основних група: чернозем, ливадске црнице, ритска земљишта, слатине и песковита земљишта. 
 

-Пољопривредно земљиште и његова структура према подацима РГЗ-катастра 
непокретности Алибунар за 2014.годину: 

Катастарска култура Површине (hа) 

њиве 43.662,2162 

вртови 0,6017 

воћњаци 125,8633 

виногради 450,7984 

ливаде 864,4458 
Обрадиво пољопривредно земљиште 45.103,9254 

пашњаци 7244,9682 

Трстици-мочваре 72,1214 
Укупно пољопривредно земљиште: 52.421,0150 

 
Из претходне табеле се може закључити да на територији општине Алибунар постоји 

погодно пољопривредно земљиште (квантитативно и квалитативно) за бављење интензивном 
пољопривредном производњом. Учешће коришћеног пољопривредног земиљшта у укупној 
површини општине износи око 87%. На 2.675 hа пољопривредног земљишта (доња тераса) 
изграђени су системи за наводњавање ратарских култура, док на преко 30 hа засада јабука (на 
горњој тераси) имамо подигнуте системе за наводњавање ових вишегодишњих засада. Кроз 
доњу терасу територије општине Алибунар (рит), која обухвата око 28.450 hа, правцем 
северозапад-југоисток продиче канал Дунав-Тиса-Дунав, који је увезан са секундарном 
каналском мрежом (дужине око 705 километара на територији општине Алибунар) и у функцији 
је првенствено одводњавања пољопривредног земљишта, односно за заштиту од штетног 
дејства великих спољних и унутрашњих вода. 

На територији општине Алибунар постоји нешто мање од 15.000 hа пољопривредног 
земљишта у државној својини, од чега је око 7.000 hа обухваћено поступком давања у закуп, 
док је преостала површина (око 8.000 hа утрина и пашњака), већим делом дана на коришћење 
месним заједницама. 
 
1.1.7. Вишегодишњи засади 
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Територија општине има изразито погодне природне услове (адекватна земљишта, 
погодну климу, потенцијал-присутност воде за наводњавање) и едуковану радну снагу за развој 
воћарско-виноградарске производње, као видове биљне производње где се стварају производи 
са значајно већом додатом вредношћу у односу на ратарску биљну производњу. У задњих 
неколико година долази до значајног повећања заинтересованости пољопривредних 
произвођача за подизањем вишегодишњих засада воћа (првеенствено засада јабуке, вишње и 
шљиве) из разлога отварања источног тржишта, тако да поменуте воћарске поизводње уз 
изградњу објеката за смештај и чување (хладњача) могу дати значајан допринос развоју 
општине. С обзиром да не постоје прецизни и ажурирани катастарски подаци о површинама под 
културом воћњак и виноград, само у последњих 2-3 године по нашим проценама је подигнуто 
преко 30 hа интензивних засада јабука, преко 70 hа вишања и преко 30 hа винограда, те је по 
нашем мишљењу потребно пољопривредним произвођачима пружити кредитну и друге видове 
подршке, како би се лакше одлучили на подизање вишегодишњих засада. 
 
1.1.8. Сточни фонд 

Територија општине има јако повољне природне услове за сточарску производњу, с 
обзиром на постојање преко 45.000 hа обрадивог пољопривредног земљишта и преко 8.000 hа 
пашњака и ливада, које се могу значајније ставити у функцију интензивирања сточарске 
производње као производње са већом додатом вредношћу у односу на ратарску производњу. 
Значајан потенцијал постоји у органској сточарској производњи (говедарство, овларство и 
козарство). 

Ограничавајући фактори за озбиљније интензивирање стоачрске производње су: велика 
заступљеност малих произвођача, честа циклична кретања цена стоке, нестабилност у откупу 
млека, непостојање адекватних објеката за сточарску производњу и недостатак повољније 
кредитне подршке за улагања у повећање сточног фонда. 
 
-Број регистрованих газдинстава у 2014. години на основу пријављених ХИД-ова животиња 

по подацима Управе за трезор: 
Подаци из РПГ-а за 2014.години о броју ХИД-ова (објеката где се држе животиње) 

Говеда 
Овце 
Козе 

Свиње Коњи Живина Пчеле Остало 
Говеда 

Органска 
Коњи 

Органска 
Укупно 

320 118 176 8 119 56 1 2 1 801 

 
У пољопривредним домаћинствима на територији општине Алибунар углавном је 

заступљен полуинтензиван и екстензиван вид сточарске производње. У највећем броју 
домаћинстава заступљена је мешовита сточарска производња и то најчешће комбинација 
гајења крава, оваца и коза у објектима и испашом, док у мањем броју случајева имамо фармски 
начин производње у сивњарству, говедарству (млечне краве) и живинарству (товни пилићи). На 
територији општине постоје две велике фарме свиња и то у насељеним местима Банатски 
Карловац и Владимировац, обе капацитета производње 30.000 товљеника на годишњем нивоу 
и 1.500 приплодних крмача. Бројчано стање сточног фонда је значајно опало с почетка 90-тих 
година (чак и до 50%) и такав тренд се одржао до данашњих дана са незнатним повећањем у 
задњих неколико година. Неколико фактора је допринело овом паду, укључујући и свеукупно 
смањена потражња за производима животињског порекла (који су производи са већом додатом 
вредношћу од производа биљног порекла), мала газдинства и нестабилно и непредвидиво 
стање у сектору сточарства (што сточарску производњу чини мање рентабилном од ратарске 
производње). Званични подаци показују да је број скоро свих врста стоке опао током последњих 
петнаестак година. Број грла животиња према подацима ветеринарских станица које покривају 
територију општине износи: говеда 4.789 грла (већин делом млечне краве), свиње 14.087 грла, 
овце и козе 8.845 грла, коњи 92 грла, живина (углавном товни пилићи) 313.460 комада и пчела 
3.190 кошница. 

На територији општине постоје погодни терени уз канал Дунав-Тиса-Дунав за изградњу 
рибњака. 
 
1.1.9. Механизација, опрема и објекти 

Према попису пољопривреде из 2012.године, по опремљености пољопривредном 
механизацијом Алибунар је око регионалног просека. Резултати пописа нам говоре да 
пољопривредна газдинства располажу у просеку са нешто испод једног двоосовинског трактора 
по газдинству. Средња и мала пољопривредна газдинства су опремљена застарелом 
пољопривредном механизацијом, која је технолошки превазиђена нагаздинствима у земљама 
са развијеном пољопривредном. Анализирајући резултате пописа пољопривреде из 2012.г., 
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долази се до података да је преко 95% једноосовинских трактора, око 84% двоосовинских 
трактора и око 88% комбајна старије од 10 година. Пољопривредници са територије општине 
Алибунар већином користе технички мање захватне машине, са релативно већом потрошњом 
горива и губицима при руковању (већи растур при жетви), што додатно утиче на раст 
производних трошкова, а тиме и на смањење ефикасности и рентабилности пољопривредне 
производње. Према резултатима пописа пољопривреде из 2012.г. на територији општине 
Алибунар, постоји 3.014 трактора, 311 комбајна и 12.742 прикључних машина. 

Опремљеност објеката за смештај стоке је врло неуједначен и зависи од степена 
специјализације и величине стада. Мали број пољопривредних газдинстава су током последње 
деценије имала значајније инвестиције у унапређење стандарда, изградњу и проширење 
постојећих капацитета. Ови објекти су технички добро опремљени и испуњавају захтеве 
предвиђене стандардима о добробити животиња. По резултатима пописа пољопривреде из 
2012.г. на територији општине Алибунар има 1.086 објеката за смештај говеда, 5.316 објеката за 
смештај свиња, 1.562 објеката за смештај живине и 1.368 објеката за смештај остале стоке. 

Опремљеност пољопривредних газдинстава објектима за складиштење репроматеријала 
и финалних пољопривредних производа је ниска. Углавном се користе постојеће ''економске 
зграде'' и помоћни објекти на газдинству. Према резултатима пописа пољопривреде из 2012.г. 
на територији општине Алибунар има 2.126 кошева за кукуруз, 633 амбара, 34 силоса, 10 
сушара, 29 објеката за силажу, 5 стакленика и 32 пластеника. 
 
1.1.10. Радна снага 

Број пољопривредних газдинстава на територији општине Алибунар, према резултатима 
пописа пољопривреде из 2012.г. је 3.420 газдинстава, са укупно 6.441 чланова газдинстава и 
стално запослених на газдинствима, од чега је 2.390 жена и 4.051 мушкарац. Преко 98% се 
односи на чланов епородичних пољопривредних газдинстава. Пољопривредне активности на 
породичном газдинству обављ ају искључиво чланови породице и рођаци, док стално 
запослених у оквиру ове категорије газдинстава готово и да нема. У структури чланова 
породичног пољопривредног газдинства који су ангажовани у сектору пољопривреде на 
територији општине преовлађују мушкарци са око 62%, док на жене одлази око 38%.  

Удео појединих категорија ангажоване радне снаге на газдинствима са територије 
општине Алибунар у укупном броју годишњих радних јединица у пољопривреди износи: 50,5% 
од стране носилаца газдинства, 41% од стране чланов апородице и рођака носиоца, 3,7% од 
стране стално запослених на газдинствима и 4,8% од стране сезонске радне снаге и лица 
ангажованих по уговору. 

Највећи број носилаца породичних газдинстава уједно су управници-менаџери на 
газдинствима. Што се тиче нивоа њихове обучености из области пољопривредне производње, 
60% имају само пољопривредно искуство стечено праксом, док само нешто мање од 7% имају 
стечено средње, више или високо стручно образовање из области пољопривреде. 

Једно од најделикатнијих питања будућег развоја сектора пољопривреде је изразито 
неповољна старосна и образовна структура пољопривредне радне снаге. Овај проблем је 
значајан како са аспекта социјалне структуре руралних средина, тако и у погледу капацитета 
људских потенцијала – ресурса за усвајање нових технологија, за промену производне 
структуре и многе друге аспекте. 
 
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 

Структура укупног пољопривредног становништва и фирми према подацима 
Министарства финансија – Управе за трезор за 2014.г. је следећи: 

- Регистрована активна пољопривредна газдинства 
- Регистрована пасивна пољопривредна газдинства 
- Предузећа са пољопривредном производњом 
- Пољопривредна газдинства са статусом правног лица 
- Земљорадничке задруге 

2153 
1198 

7 
4 
6 

 
-Стање пољопривредних газдинстава по насељима у Општини Алибунар у 2014.г. по 

подацима Управе за трезор: 

Насеље Активна газдинства Пасивна газдинства 

Алибунар 265 192 

Банатски Карловац 227 156 

Владимировац 434 227 

Добрица 163 103 

Иланџа 200 137 
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Јаношик 97 27 

Локве 359 132 

Николинци 168 71 

Нови Козјак 95 51 

Селеуш 145 102 
 

-Пријављене површине у 2014.г. по подацима Управе за трезор: 

Општина 
Мање од 

0,5 hа 
0,5-2 

hа 
2-5 hа 5-10 hа 

10-15 
hа 

15-20 hа 20-50 hа 
50-100 

hа 
Преко 
100 hа 

Алибунар 186 445 299 296 167 121 341 142 12 
 

-Радна активност у 2014.г. по подацима Управе за трезор: 

Општина 
Искључиво 

пољопривреда 
Претежна 
делатност 

Додатна 
делатност 

Пензионери Остало 

Алибунар 1244 206 270 293 0 
 

-Број чланова газдинства у 2014.г. по подацима Управе за трезор: 

Општина 0 1 2 3 4 5 6 Више од 6 

Алибунар 793 603 316 193 83 16 4 5 

 
-Број регистрованих газдинстава у 2014.г. на основу пријављених катастарских култура по 

подацима Управе за трезор: 

По називу катастарске културе у hа 

Њива Врт  Воћњак Виноград Ливада Пашњак Рибњак 
Трстици и 
мочваре 

Остало 
земљ. 

Укупно 

31.084 25 43 164 207 353 0 17 119 32.012 

 
1.1.12. Производња пољопривредних производа 

Ресурси на којима се заснива пољопривреда у одређеном подручју имају важну, али не и 
пресудну улогу на степен конкурентности исте. 

На територији општине Алибунар постоји погодно пољопривредно земљиште 
(квантитативно и квалитативно) за бављење интензивном пољопривредном производњом 
(ратарством, воћарством, виноградарством, повртарством и сточарством). У стварању 
вредности пољопривредне производње, око 85% припада  биљној, а око 15% сточарској 
производњи. У последњих 3-4 године долази за наше услове до значајнијег подизања 
плантажних засада јабука (по нашим проценама преко 30 hа), вишања (по нашим проценама 
преко 70 hа) и засада винове лоце (према нашим проценама преко 30 hа), што представља јако 
позитиван тренд у промени структуре биљне производње, с обзиром да на деловима територије 
општине Алибунар постоје изразито повољни агроеколошки услови за интензивну производњу 
поменутог воћа и грожђа. 

Према резултатима пописа пољопривреде из 2012.г. у оквиру биљне производње преко 
99% припада ратарској производњи, воћарској око 0,5%, виноградарској око 0,4%, док се 
озбиљнија повртарска производња на отвореном и у заштићеном простору одвија у траговима. 

Ратарска производња, иако отежана факторима попут малог и уситњеног поседа, 
коришћењем застареле, мање захватне и мање ефикасне механизације (већа потрошња горива 
по јединици површине), слабе употребе ђубрива, показује позитивне трендове раста 
производње, односно повећања приноса ратарских култура, а нарочито кукуруза. 

Најзначајнији пољопривредни производи у сетвеној структури пољопривредних 
газдинстава према резултатима пописа пољопривреде из 2012.г. су: кукуруз (око 53% или 
23.400 hа), сунцокрет (око 20% или 8.700 hа), пшеница (око 11% или 4.900 hа) и соја (око 7,4% 
или 3.200 hа), док су остале ратарске културе (шећерна репа, уљана репица, луцерка, јечам, 
раж...) много мање заступљене. Према подацима ПСС Институт ''Тамиш'' Панчево, просечан 
принос главних ратарских биљних култура за период од 2010-2014.г. је следећи: 6,7 t/ hа; озима 
пшеница 5,27 t/ hа; сунцокрет 2,96 t/ hа; соје 2,8 t/ hа и шећерне репе 47,60 t/ hа. 

У оквиру сточарске производње зајзаступљенији је узгој говеда са око 60% (млечне краве 
и тов јунади), затим живинарство и свињарство са по око 15% (тов пилића и тов свиња), док на 
овлачрство и козарство отпада око 10% сточарске производње. Постоји и 3.190 регистрованих 
кошница пчела. 

На територији општине генерално постоје повољни услови за развој интегралне 
пољопривредне производње, али такође постоје повољни услови и интересовање, углавном 
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код мањих пољопривредних произвођача за органском пољопривредном производњом (како 
биљном тако и сточарском). Ипак, још увек ни у једном случају није дошло до сертификовања 
органске пољопривредне производње. 
 
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 

С обзиром на пољопривредно-рурални карактер општине Алибунар, задружни сектор би 
требало да буде најдоминантнији облик социјалног предузетништва и као такав би требало да 
представља значајну компоненту руралног развоја и социјалне економисје. Добро роганизован 
и развијен задружни сектор доприноси уравнотеженом регионалном и одрживом развојул. По 
подацима Управе за трезор за 2014.г., на територији општине Алибунар је било активно само 
две земљорадничке задруге и 12 прдузећа активних у пољопривреди, која су се бавила 
уговарањем пољопривредне производње (набавка репроматеријала) и откупом 
пољопривредних, углавном ратарских производа. 

У складу са постојећим производним ресурсима у пољопривредној производњи 
формирана су специјализована пољопривредна удружења, која активно учествују у креирању и 
реализацији сопствених улагања, а баве се воћарском, виноградарском, повртарском, 
ратарском и производњом млека и млечних производа и производњом меда и лековитог биља. 
Регистрована су 9 пољопривредних удружења која се баве руралним развојем и која су активна 
у реализацији својих програма. Већина удружења имају своје стратешке и акционе планове, 
израђене у сарадњи са локалном самоуправом и у складу са наведеним плановима реализују 
активности и инвестиције на пољопривредним газдинствима у оквиру удружења. Активности 
удружења које се подржавају од стране локалне самоуправе су: учешће на манифестацијама 
ради промоције производа, апликација ка конкурсима ради унапређења примарне и 
прерађивачке производње према локалним, покрајинским и републичким нивоима и фондовима 
ЕУ и партнерство у реализацији пројеката из области пољопривреде и руралног развоја. 
 
1.1.14. Трансфер знања и информација 

Корисници информација често исте прихватају са резервом и ретко се усуђују да 
инвестирају сопствена средства у стицање нових знања и вештина. Несигурности корисника 
нових информација и знања доприноси и то што трансфер знања и информација, који се врши у 
сврхе промоције нових производа и технологија, путем медија и на друге начине, може бити 
необјективан и усмерен превасходно на профит преносиоца. Нове технологије се брже и 
ефикасније прихватају од стране већих пољопривредних газдинстава. Генерално посматрано, 
између различитих делова аграрног сектора нема битних разлика у позицијама за стицање 
знања, изузев што сложенији видови производње захтевају већи обим информација о модерним 
технологијама. 

Локална самоуправа у сарадњи са институцијама у пољопривреди (ПССС Институт 
''Тамиш'' Панчево), научним институцијама (институти, факултети), приватним саветодавним 
сектором, развојном регионалном агенцијом и другим релевантним чиниоцима руралног развоја 
и пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј информисаности и трансферу 
стручних знања крајњим корисницима. 

Информињаност се спроводи путем јавног информисања о актуелностима у 
пољопривреди и на селу (регионалне телевизије, емисије и наступи пољопривредних и других 
стручних лица) и путем организованих скупова са мештанима. 

Обуке пољопривредника и сеоског становништва раде се путем организованих 
једнодневних и вишедневних тренинга, семинара и радионица. 

Улога приватних саветодаваца и НВО сектора има значајан допринос развоју села и 
преносу квалитетних информација и знања. 
 

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава 
 
Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за 

меру (укупан 
износ по 

мери у РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(апсолутни 

износ у 
РСД) 

Износ 
подстица

ја по 
корисник

у (%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан – 

РСД) 

1. Кредитна подршка 100.2 1.500.000,00 / 70-80%  

 УКУПНО  1.500.000,00    
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Табеларни приказ планираних финансијских средстава ЈЛС 

 
Табела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја 

1.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.500.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја / 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 
директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја 

/ 

 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене Програма 
 

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за територију општине Алибунар утврђује се структура мера, односно намена и начин 
коришћења средстава за 2015.г., у укупном износу од 1.500.000,00 динара, која су Одлуком о 
буџету општине Алибунар за 2015.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014), 
опредељена на буџетским позицијама: раздео 3 – Општинска управа, глава 3.22 – 
пољопривреда, функција 421, позиција 218, економска класификација 454 – Субвенције за 
пољопривреду. 

Мерама подршке Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја циљна група су физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава. 
Корисници мера и чланови њиховог пољопривредног газдинства ће набавком нове 
пољопривредне механизације (погонске и прикључне) и опреме за пољопривредну производњу, 
набавком матичних стада и вишегодишњих засада воћа и винограда, значајно подићи ниво 
ефикасности и продуктивности пољопривредне производње, а тиме – надамо се – све више 
производити за тржиште, него за сопствене потребе. Применом овог Програма, физичка лица – 
носиоци регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије општине 
Алибунар ће у 2015.г. моћи да конкуришу за кредитну подршку, која ће се огледати у 
суфинансирању дела камата кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске и 
прикључне), опреме и матичних стада, као и вишегодишњих засада воћа и винограда са роком 
отплате до 5 година. 

Право на коришћење кредитне подршке у општини Алибунар у 2015.г. има физичко лице – 
носилац активног РПГ, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 
Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. 

Средства намењена за кредитну подршку реализоваће се у сарадњи са Гаранцијским 
фондом АП Војводине на основу Споразума о сарадњи, потписаног између општине и 
Гаранцијског фонда, као и Конкурса за доделу субвеницја за суфинансирање дела камате 
дугорочних кредита у износу од 1.500.000,00 динара намењених регистрованим 
пољопривредним газдинствима у општини Алибунар, који ће расписати председник општине. 

Општина Алибунар ће са Гаранцијским фондом АП Војводине закључити уговор о 
регулисању међусобних односа у реализацији конкурсне линије за одобравање гаранција за 
обезбеђење дугорочних кредита, намењних финансирању куповине нове пољопривредне 
механизације, као и опреме и матичних стада, као и вишегодишњих засада воћа и винограда, 
кроз суфинансирање дела камате за налогодавце по гаранцијама фонда, са територије 
општине Алибунар, а који се односи на пласман средстава из претходног става. Корисници 
кредитне подршке дужни су да наменски користе средства подстицаја. 

Реализацијом Програма, односн дефинисана мера, допринеће: 
1. модернизацији пољопривредне производње и јачању производне конкурентности: 

- повећањем продуктивности газдинства, 

- смањењем производних трошкова, 

2. повећању квалитета пољопривредних производа, хигијене и безбедности хране, 

3. побољшању конкурентности породичних пољопривредних газдинстава, 

4. увођењу нових технологија и иновација и отварање нових тржишних могућности и 

5. добијању производа веће додате вредности у циљу повећања дохотка и побољшању 

одрживих услова за живот сеоског становништва. 
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Информисање корисника о могућностима које Програм пружа 
 

Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане овим Програмом, 
вршиће се путем општинских органа: Општинског већа, Општинске управе – Одељења за 
привреду, јавне службе и развој, месних канцеларија (огласних табли по свим насељеним 
местима са територије општине Алибунар), локалне радио-станице, локалних телевизија, као и 
путем интернет-странице општине Алибунар (www.alibunar.org.rs). 
 
Мониторинг и евалуација/надзор реализације Програма 
 

У оквиру Општинске управе општине Алибунар, Одељења за привреду, јавне службе и 
развој обавља послове на изради предлога Програма. 

Мониторинг над спровођењем овог Програма вршиће органи локалне самоуправе 
(председник општине, Општинско веће, Општинска управа – Одељење за привреду, јавне 
службе и развој), док ће евалуацију мера овог Програма вршити Комисија за разматрање 
захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита, која ће 
имати задатак процене потенцијалних корисника мера Програма и прослеђивање њихових 
захтева Гаранцијском фонду АП Војводине на коначно одлучивање, као и контролу наменског 
коришћења средстава, а која ће бити образована од стране председника општине. 

Одељење за привреду, јавне службе и развој Општинске управе Алибунар ће на крају 
буџетске године организовати састанке са корисницима средстава по Програму мера, ради 
добијања информација о успешности реализованих мера и остварених резултатима, а ради 
добијања података о потребама за увођењем нових или кориговање постојећих мера. 
 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
2.1.Назив и шифра мере 

 
Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА 
 
Шифра мере: 100.2 
 
Назив инвестиције:  100.2.1 Суфинансирање камате за пољопривредне кредите 
 
2.1.1. Образложење 

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Сл.гласник 
РС'', број 10/13 и 142/14), јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере које се односе на 
директна плаћања у виду кредитне подршке. Кредитна подршка ће се реализовати 
суфинансирањем камата за пољопривредне кредите. 

Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава сваке 
године, било да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о улагању у нове 
засаде, основно стадо, набавку пољопривредне механизације и опреме и остале инвестиције. 
Константни извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и за 
одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако комерцијално пољопривредно газдинство 
које жели да послује успешно, пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог 
новца и повећања профита. Међутим, тренутно банке не препознају мала и средња газдинства, 
која доминирају на територији општине Алибунар, као озбиљне клијенте, већ као клијенте са 
већим степеном ризика. Ово произилази, пре свега из чињенице да се већи део прихода 
поменутих газдинстава не одвија преко рачуна. Поред високих каматних стопа, јавља се и 
неусклађеност рокова отплате са роковима прилива средстава на пољопривредним 
газдинствима и неусклађеност грејс-периода са врстом производње, односно инвестицијом. 
Додатни проблем је и начин обезбеђења кредита – хипотеке на објектима у руралним 
подручјима су често неприхватљиво небезбеђење кредита. 

Ова мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно 
националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024.г. 

Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите представља 
меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши и једноставнији приступ 
коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се остварују повољнији економски 
услови за обезбеђење неопходних инвестиционих активности за започињање и унапређење 
пољопривредне производње. 
 

http://www.alibunar.org.rs/
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2.1.2. Циљеви мере 
Позитиван утицај на стабилност дохотка пољопривредних газдинстава и раст 

конкурентности уз прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка на пољопривредним 
газдинствима, општи су циљеви ове мере, а модернизација производње и унапређење 
квалитета производа, повећање површина под засадима и другим културама, повећање сточног 
фонда, представљају специфичне циљеве. 
 
2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој и пољопривреду 

Није примењиво. 
 
2.1.4. Крајњи корисници 

Крајњи корисници мере су: 
- физичка лица – носиоци активног регистрованог пољопривредног газдинства, које је 

уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о упису у 

регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. 

 
2.1.5. Економска одрживост 

Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана, подносилац захтева 
ће достављати банци у зависности од износа кредита и пословне политике саме банке, на 
основу Споразума и Уговора између општине Алибунар и Гаранцијског фонда АП Војводине. 
Локална самоуправа дефинише намену коришћења кредитних линија по Конкурсној линији 
Гаранцијског фонда АП Војводине. 
 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 

Општи критеријуми за корисшћење средстава по овој мери су: 
- корисник треба да је физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног 

газдинства,  које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом, 

- корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Алибунар, 

- потписана изјава корисника да не постоји захтев за коришћење кредитне линије за исто 

улагање у другим јавним фондовима, 

- корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима 

финансираним из средстава буџета општине Алибунар. 

 
2.1.7. Специфични критеријуми 

Нису дефинисани специфични критеријуми за ову меру. 
 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра Назив инвестиције Износ 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 1.500.000,00 

 
2.1.9. Критеријуми селекције 

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема захтева, односно одобрених кредитних линија од стране 
изабране пословне банке, до утрошка средстава. 
 
2.1.10. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи је од 72-80% од укупне ефективне каматне стопе. Обавезе корисника 
кредита су накнаде и трошкови у току одобравања и реализације кредита и интеркаларна 
камата, а суфинансира се редовна ефективна камата у пуном износу у прве три године 
кредитног периода, док у преостале две године отплате кредита камата у целости иде на терет 
корисника. Номинална каматна стопа код пословних банака које имају споразум са 
Гаранцијским фондом АП Војводине може бити фиксна (до 7,5% током периода отплате 
кредита), или променљива (до 6,75%+6М Euribor током периода отплате кредита). 
 
2.1.11. Индикатори/показатељи 

Редни број Назив показатеља 

1. Број кросника кредитних линија са суфинансираном каматом 

2. Укупан износ ангажованих средстава пословних банака 
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2.1.12. Административна процедура 

Реализацију мере кредитне подршке кроз суфинансирање дела камате дугорочних 
кредита спроводиће Комисија за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање 
дела камате дугорочних кредита (у даљем тексту: Комисија), коју образује председник општине, 
упоредо са расписивањем Конкурса за доделу субвенција за суфинансирање дела камате 
дугорочних кредита. 

Комисија ће путем писарнице Општинске управе вршити пријем захтева, вршити њихову 
административну проверу у смислу прихватљивости документације у односу на испуњеност 
општих и посебних услова Конкурса и ако захтев са пратећом документацијом нема озбиљније 
недостатке исти проследити Гаранцијском фонду АП Војводине на коначно одлучивање, на 
основу Споразума о сарадњи између Гаранцијског фонда АП Војводине и општине Алибунар и 
Уговора о регулисању међусобних односа у реализацији Конкурсне линије за одобравање 
гаранција за обезбеђење дугорочних кредита намењених финансирању куповине нове 
пољопривредне механизације и опреме и матичних стада и вишегодишњих засада воћа и 
винограда, кроз суфинансирање дела камате за налогодавце по гаранцијама Фонда са 
територије општине Алибунар. 

Гаранцијски фонд АП Војводине ће, ценећи комплетност захтева са пратећом 
документацијом, издати гаранцију за обезбеђење дугорочног кредита и исту проследити 
банкама са којима има потписан Споразум о сарадњи, а банке ће након тога склопити Уговор о 
дугорочном кредиту са подносиоцем захтева. 

Подносиоци захтева који са банком потпишу уговор о дугорочном кредиту исти ће заједно 
са ануитетним планом отплате истог и копијом гаранције издате од Гаранцијског фонда АП 
Војводине доставити општинској Комисији, како би она сачинила предлог Уговора о 
суфинансирању дела редовне камате по дугорочном кредиту, који ће бити склопљен између 
општине Алибунар и подносиоца захтева-корисника. 

Контролу наменског коришћења кредита вршиће општинска Комисија у сарадњи са 
банком и Гаранцијским фондом АП Војводине. Уколико се утврди да кредит није наменски 
искоришћен, или је делимично наменски искоришћен, проглашава се доспелим тако што се 
целокупна главница и затезна камата која је обрачуната у складу са пословном политиком 
изабране банке за цео период коришћења кредита наплаћују од корисника, укључујући и цео 
износ субвенционисане камате са обрачунатом затезном каматом у складу са пословном 
политиком банке. 

Крајњи рок за подношење захтева са пратећом документацијом општинској Комисији је 
10.12.2015.г., а разматрање њихове прихватљивости Комисија ће радити по систему 
првопристиглих захтева на писарницу Општинске управе, а до утрошка планираних средстава 
за ову намену. 

Део средстава у износу од 180.727,01 динара искористиће се за измирење обавеза из 
2014.г. за меру суфинансирања дела камате дугорочних кредита за набавку нове 
пољопривредне механизације и опреме по Програму мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Алибунар за 2014. годину. 

 

 
III ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

 
 

Табела: Општи подаци и показатељи 

 

Назив показатеља 
Вредност, опис 

показатеља 
Извор података и 

година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна Покрајина  Војводина Устав РС 

Регион 

Јужни Банат 

''Општине и региони у 
Републици Србији'', 

Репуб.завод за стат., 
www.vebrzs.stat.gov.rs 

у даљем тексту: рзс* 

Област Јужнобанатски округ рзс* 

Град или општина Алибунар рзс* 

Површина 601 km² рзс* 

http://www.vebrzs.stat.gov.rs/
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Број насеља 10 рзс* 

Број катастарских општина 10 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП) – да ли су 
идентификована насеља која испуњавају бар 
један од критеријума наведених у Правилнику о 
подручјима са отежаним условима рада у 
пољопривреди (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13), 
имајући у виду да је МПЗЖС посредством 
националног стратешког документа препознало 
потребу да се кроз систем подршке уваже 
отежавајуће околности за пољопривредну 
производњу које постоје у овим подручјима 

- Правилник 

Демографски позакатељи 

Број становника 

20.956 

Попис становништва 
2011, Републ.завод за 

статистику, 
www.vebrzs.stat.gov.rs 

У даљем тексту: рзс** 

Број домаћинстава 7.022 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина 
km² 

35 ст./ km²  

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100-100 

9% рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС  рзс** 

Учешће становништва млађег од 15 година 22,6% рзс** 

Учешће становништва старијег од 65 година 26,1% рзс** 

Просечна старост 40,0 година рзс* 

Индекс старења - однос броја старог (60 и више 
година) и младог (0-19 година) становништва 

1,16 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем 

4,17% рзс* 

Основно образовање 29,3% рзс* 

Средње образовање 31,4% рзс* 

Више и високо образовање 5,4% рзс* 

Учешће пољопривредног у укупном 
становништву 

25% процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 
плански) 

Благо заталасан, 
дински рељеф, 

равничарски 
интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и 
бонитетна класа - према Правилнику о 
катастарском класирању и бонитирању 
земљишта (''Сл.гласник РС'', број 63/2014) 

Чернозем, ливадске 
црнице, ритска 

земљишта-слатине, 
песковита земљишта, 

класе од 1 до 7 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Средњоевропска 
(умерено 

континентална) 
интерни 

Просечна количина падавина 550 mm интерни 

Средња годишња температура 11,5ºС интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) Канал ДТД, висок ниво 
подземних вода 

интерни 

Површина под шумом 6.230 hа рзс* 

Учешће површина под шумом у укупној површини 
АП/ЈЛС 

12,14% рзс* 

Пошумљене површине у претходној години  рзс* 

Посечена дрвна маса  рзс* 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса 

Укупан број пољопривредних газдинстава 3.420 Попис пољопривреде 

http://www.vebrzs.stat.gov.rs/
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2012 (Књига пописа 1 и 

Књига пописа 2), 
Репуб.завод за стат., 
www.vebrzs.stat.gov.rs 

У даљем тексту: рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ): 

3.211 
3.194 физичка лица 

17 правних лица 

Управа за трезор 

(организац. јединица 
Управе за трезор на 

територији ЈЛС)  

- породична пољопривредна газдинства 99,47%  

- правна ица и предузетници 0,53%  

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) 45.103,9254 hа рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС 86%  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 
пашњаци, остало  (окућница, расадници и др.) 

43.662,8179 hа (96,8%) 
оранице и баште; 

125,8633 hа (0,28%) 
воћњаци; 

450,7984 hа (0,99%); 
виногради; 

8.109,4140 hа (17,97%) 
ливаде и пашљаци; 
72,1214 hа (0,15%) 

остало 

рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 
остало (цвеће и украсно биље, угари и др.) 

28.300 hа (62,74%) жита; 
11.900 hа (26,38%) 
индустријско биље; 

4.903,9254 hа (10,87%) 
поврће, крмно биље и 

остало 

рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству 13,18 hа рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта 
комасацијом 

5.947 hа интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања 

 интерни 

Пољопривредна газдинства која наводњавају 
КПЗ 

 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ 28.450 hа интерни 

Наводњавана површина КПЗ 2.675 hа рзс*** 

Површина пољ.земљишта у државној својини на 
територији АП (укључујући и утрине и пашњаке 
који су враћени сеоским заједницама на 
коришћење) 

15.000 hа интерни 

Површина пољ.земљишта у државној својини 
која се даје у закуп 

физичка лица : правна лица 
 интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице 
пчела 

4.789 говеда; 
14.087 свиња; 

8.845 овце и козе; 
313.460 товни пилићи; 

3.190 кошница 

рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине 3.014 трактора; 
311 комбајна; 

12.742 прикључне 
машине 

рзс*** 

Пољопривредни објекти – пољоприв.објекти за 
смештај: стоке, пољопривр.производа на 
газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси) 
и пољопривр.машина и опреме 

9.332 рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници 10 сушара; 
5 стакленика; 
32 пластеника 

рзс*** 

Употреба мин.ђубрива, стајњака и средстава за 
заштиту биља 

39.166 hа (2.538 ПГ) 
минералних ђубрива; 

1.738 hа (878 ПГ) стајњак; 
38.404 hа (2.583 ПГ) 

рзс*** 

http://www.vebrzs.stat.gov.rs/
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средства за заштиту 
биља 

Чланови газдинства и стално запослени на 
газдинству (укључујући и носиоца пољопр. 
газдинства) 

6.441 рзс*** 

(на породичном ПГ : на газдинству правног 
лица/предузетника) 

98:2% рзс*** 

Годишње радне јединице (јединица мере која 
представља количину људског рада утрошену за 
обављање пољопривредне делатности на 
газдинству; представља еквивалент рада једног 
лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати 
дневно, 225 радних дана у години) 

3.456 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника (навести број регистрованих 
задружних организација и удружења 
пољопривредних произвођача, активно 
функционалних на територији АП/ЈЛС) 

15 интерни 

Производња пољопривредних производа (остварени обим производње најзначајнијих 
пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС) 

- биљна производња 156.780 t кукуруз; 
25.823 t пшеница; 
25.752 t сунцокрет; 

8.960 t соја; 
14.280 t шећерна репа; 

1.500 t јабука; 
175 t вишња; 
180 t грожђе 

рзс*** 

- сточарска производња - интерни 
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструра   

Дужина путева - навести укупну дужину путева на 
територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I 
и II реда и општинске путеве) 

86 km рзс* 

Поште и телефонски претплатници 10 рзс* 

Водопривредна инфраструктура   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 10.924 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализац. мрежу  рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде  рзс* 

Пречишћене отпадне воде  рзс* 
Енергетска инфраструктура   
Производња и снабдевање електричном 
енергијом - навести број објеката за производњу 
(хидроелектране, термоелектране и др.), 
трансформацију и пренос електричне енергије на 
територији АП/ЈЛС 

 интерни 

Социјална инфраструктура   

Објекти образовне инфраструктуре (установе за 
децу предшколског узраста, основне и средње 
школе, високе школе и факултети на територији 
АП/ЈЛС) 

12 рзс* 

Број становника на једног лекара 720 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 3.337 рзс* 
Диверзификација руралне економије   

Запослени у сектору пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (на пољопривредним 
газдинствима и привредним друштвима, 
предузећима, установама, задругама, 
организацијама и др.) 

687 рзс*, рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне  рзс*** 
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активности - осим пољопривреде, а у вези су са 
газдинством (нпр. прерада пољопривредних 
производа, рурални туризам, активности у 
шумарству, обрада дрвета, народна радиност, 
производња енергије из обновљивих извора, 
узгој рибе и др.)  

Туристи и просечан број ноћења туриста 
(домаћих и страних) на територији АП/ЈЛС 

 рзс* 

Трансфер знања и информација   

Пољопривредна саветодавна стручна служба Институт ''Тамиш'' 
Панчево 

Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у 
саветодавни систем (навести број одабраних 
пољопривредних газдинстава која се интензивно 
прате више пута годишње и број осталих 
пољопривредних газдинстава која се укључују у 
саветодавни систем на друге начине, углавном 
преко учешћа на групним предавањима и кроз 
повремене посете саветодаваца 
пољопривредним газдинствима) 

 ПСС 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 320-120/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

223. 
На основу члана 15. став 1. тачке 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'', 

бр. 11/2009, 92/2011 и 93/2012) 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 Штаба за ванредне 
ситуације општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 36. седници одржаној дана 21. 
августа 2015. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР 
 

1. Одређују се привредна друштва, предузетници и други субјекти (у даљем тексту: правна 

лица) од значаја за заштиту и спасавање за подручје општине Алибунар и то: 

Р.б. Назив правног лица Делатност Седиште 

1 2 3 4 

1. Дом здравља ''Алибунар'' Здравство 
Трг слободе 8, 

Алибунар 

2. 
Центар за социјални рад 

 ''Први март'' 
Социјална заштита 

Саве Мунћана 3, 

Алибунар 

3. 
Јавно комунално предузеће 

''Универзал'' 
Комунална 

Немањина 14, 

Алибунар 

4. 
ЈП ''Дирекција за изградњу и 

уређење општине Алибунар'' 
Грађевинска  

Трг слободе 19/1, 

Алибунар 

5. Црвени крст општине Алибунар Хуманитарна 
Млинска 23, 

Алибунар 
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6. 
Јавно аутотранспортно предузеће 

''Алибунар'' 
Саобраћај 

Трг слободе 5, 

Алибунар 

 
2. Правна лица из тачке 1. Одлуке планом и програмом рада у складу са Законом о 

ванредним ситуацијама, одређеним задацима од стране надлежног Штаба Општине у 

планорима заштите и спасавања, утврђују мере и задатке, организацију деловања, 

активности, снаге и средства којима се обезбеђује учешће припрадника цивилне 

заштите, органа и служби у извршавању задатака заштите и спасавања људи, 

материјалних и других добара и заштите животне средине. 

3. Правним лицима за ангажовање у акцијама заштите и спасавања приада накнада у 

складу са законом, што се прецизира посебним Уговором. 

4. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених 

правних лица од значаја за заштиту и спасавање за општину Алибунар (''Сл.лист 

општине Алибунар'', бр. 10/2014). 

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

Алибунар''. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 217-5/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

224. 
На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), 
Решења Агенције за привредне регистре број БД 43518/2015 од 26. 05. 2015. године и члана 40. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, 
Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

1. Престаје функција председнику и члановима Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Услуга“ Банатски Карловац: 
1) Саша Цветковић -  председник 
2) Александар Сабо – члан 
3) Панта Мохан -   члан 

2. Лицима из тачке 1. овог Решења функција престаје даном правноснажности Решења 
Агенције за привредне регистре број број БД 43518/2015 од 26. 05. 2015. године, 
односно од 24. 06.  2015. године. 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 023-11/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
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ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

225. 
 На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), 
Решења Агенције за привредне регистре број БД 43518/2015 од 26. 05. 2015. године и члана 40. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) , на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, 
Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

1. Ђелкапић Момиру престаје фунцкија директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ 
Банатски Карловац даном правноснажности Решења Агенције за привредне регистре 
број број БД 43518/2015 од 26. 05. 2015. године, односно од 24. 06.  2015. године. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 023-12/201506 
Датум: 21. август 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

226. 
 На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), 
Решења Агенције за привредне регистре број БД 43536/2015 од 26. 05. 2015. године и члана 40. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, 
Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 

1. Престаје функција председнику и члановима Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Бунар“ Владимировац: 

1) Маја Станојевић  -  председник 
2) Драгоје Благојевић – члан 
3) Драган Трајковић -   члан 
2. Лицима из тачке 1. овог Решења функција престаје даном правноснажности Решења 

Агенције за привредне регистре број број БД 43536/2015 од 26. 05. 2015. године, 
односно од 24. 06.  2015. године. 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број: 023-13/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

227. 
 На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), 
Решења Агенције за привредне регистре број БД 43536/2од 26. 05. 2015. године и члана 40. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, 
Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 

1. Гајић Рипсиме престаје фунцкија директора Јавног комуналног предузећа „Бунар“ 
Владимировац даном правноснажности Решења Агенције за привредне регистре 
број број БД 43536/2015 од 26. 05. 2015. године, односно од 24. 06.  2015. године. 

2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 023-14/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

228. 
На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), 
Решења Агенције за привредне регистре број БД 43530/2015 од 26. 05. 2015. године и члана 40. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, 
Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „СЕВЕР ИЛАНЏА“ ИЛАНЏА 
 

1. Престаје функција председнику и члановима Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Север Иланџа“ Иланџа: 
1) Зоран Ћосић  -  председник 
2) Синиша Дрндарски  – члан 
3) Никола Радоњић -   члан 

2. Лицима из тачке 1. овог Решења функција престаје даном правноснажности 
Решења Агенције за привредне регистре број број БД 43530/2015 од 26. 05. 2015. 
године, односно од 24. 06.  2015. године. 

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

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.08.2015. 

 

Број 30– Страна 25 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 023-15/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

229. 
На основу члана 505. став 1. и став 3. тачка  5. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), 
Решења Агенције за привредне регистре број БД 43536/2од 26. 05. 2015. године и члана 40. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, 
Скупштина општине Албинар на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СЕВЕР ИЛАНЏА“ ИЛАНЏА 
 

1. Николић Дарку престаје фунцкија вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Север Иланџа“ Иланџа даном правноснажности Решења 
Агенције за привредне регистре број број БД 43530/2015 од 26. 05. 2015. године, 
односно од 24. 06.  2015. године. 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 023-16/2015-06 
Датум: 21. август 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

230. 
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 36. седници од 21. 08. 2015. године доноси 
 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА 
 

1. Разрешава се Наташа Ковачић функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава 
Вељковић'' из Добрице, именована из реда представника оснивача. 

2. Именује се Марија Путник на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Сава 
Вељковић'' из Добрице, из реда представника оснивача. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског 
одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 21. 08. 2015. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-27/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

231. 
На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета за социјална питања у општини 

Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012) и члана 40. Статута општине 
Алибунар (“Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), 
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе, на 36. седници од 21. 08. 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 

1. Разрешава се Марин Рошу функције члана Савета за социјална питања општине 
Алибунар. 

2. Именује се Душан Крсмановић на функцију члана Савета за социјална питања. 
3. Мандат новоименованог члана трајаће најдуже до истека мандата Савета, а почиње да 

тече даном доношења овог Решења, односно од 21. 08. 2015. године. 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-165/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А  Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

232. 
На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину 

(„Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне 
односе, на 36. седници одржаној дана 21. 08. 2015. године доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ 
 

1. Разрешава се Перица Битевић функције члана Савета за образовање, културу и 
омладину. 

2. Именује се Данка Тасић на функцију за члана Савета за образовање, културу и 
омладину. 
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3. Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета и почиње да 
тече од дана доношења овог решења, односно од  21. 08. 2015. године. 

4. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-161/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

233. 
На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину 

(„Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина 
општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне 
односе, на 36. седници одржаној дана 21. 08. 2015. године доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ 
 

1. Разрешава се Синиша Дрндарски функције члана Савета за образовање, културу и 
омладину. 

2. Именује се Горан Курандић на функцију за члана Савета за образовање, културу и 
омалдину. 

3. Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета и почиње да 
тече од дана доношења овог решења, односно од  21. 08. 2015. године. 

4. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-161/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

234. 
На основу члана 111. став 1. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'' број 12/208, 13/2009 и 13/2011, 15/14 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о образовању 
Савета за међунационалне односе у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 18/2008), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе,  на 36. седници, одржаној 21. 08. 2015. године, 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
ОРАЗРЕШЕЊУ И И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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1. Разрешава се Ратковић др Миленко функције члана Савета за међунационалне односе 
општине Алибунар, именован на предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе. 

2. Именује се Зоран Жарковић на функцију члана Савета за међунационалне односе 
општине Алибунар,  на предлог Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе. 

3. Мандат новоименованог члана трајаће најдуже до истека мандата Савета за 
међунационалне односе општине Алибунар, а почиње да тече даном доношења овог 
Решења, односно од 21. 08. 2015. године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-159/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

235. 
На основу члана 111. став 1. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'' број 12/208, 13/2009 и 13/2011, 15/14 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о образовању 
Савета за међунационалне односе у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 18/2008), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе,  на 36. седници, одржаној 21. 08. 2015. године, 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
ОРАЗРЕШЕЊУ И И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. Разрешава се Живојин Прванов функције члана Савета за међунационалне односе 
општине Алибунар, именован на предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе. 

2. Именује се Виолета Вуковић на функцију члана Савета за међунационалне односе 
општине Алибунар,  на предлог Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе. 

3. Мандат новоименованог члана трајаће најдуже до истека мандата Савета за 
међунационалне односе општине Алибунар, а почиње да тече даном доношења овог 
Решења, односно од 21. 08. 2015. године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-160/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 

236. 
На основу члана 40. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 

12/208, 13/2009 и 13/2011, 15/14 и 3/2015) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за 
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запошљавање општине Алибунар, (Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2010), 
Скупштина општине Алибунар на 36. седници од 21. 08.  2015. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
Разрешава се Драгана Коматина са функције члана Савета за запошљавање општине 

Алибунар, као представник општине Алибунар. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Алиубнар“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-158/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

237. 
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 12/08,  13/09,  13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине 
Алибунар на 36. седници одржаној дана 21. 08.  2015. године доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 
ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 
1. Разрешава се Трифу Ливиус функције члана Комисије за израду Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар. 
2. Именује се Гордана Томић на фнкцију члана Комисије за израду Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар. 
3. Мандат новоименованог члана трајаће најдуже до истека мандата Комисије за израду 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Алибунар, , а почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 21. 08. 2015. 
године 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-163/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
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238. 
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 

број 119/2011, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и 
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, на 36. седници од 21. 
августа 2015. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ - 
ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

 
1. Даје се сагласност на Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' Алибунар – финансијски део, бр. 1297/15 од 12.08.2015.г., који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал Алибунар.' 

2. Решење доставити надлежним министарствима. 
3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 023-17/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

239. 
           На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 
8/2012, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног 
одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, на 36. седници од 21. августа 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, 
који је донео Управни одбор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, бр. 02-14/10/3 од 
23.06.2015.г. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибуанр 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-28/2015-06 
Датум: 21. 08. 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.08.2015. 

 

Број 30– Страна 31 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 
 

240. 

Јавно комунално предузеће 
''УНИВЕРЗАЛ'' 
Број: 1297/15 
Датум: 12.08.2015.г. 
А л и б у н а р 

 
Измена Програма пословања ЈКП ''Универзал'' за 2015.  

годину – финансијски део 
 
 

У Програму пословања ЈКП ''Универзал'' за 2015. годину – финансијски део, мења се: 
 
Укупни приходи износе 140.607.657 динара а повећани су због додатних прихода 
насталих повећаним бројем корисника (насељено место Јаношик) и због додатних 
прихода од фактурисања општини за поверене послове који су исказани посебно у 
финансијском делу и износ од 19.600.000 динара (у приходном делу од тачке 25. до 
тачке 28.). 
 

За ЈКП ''Универзал'' 
Власто Марић, с.р. 

 
Измена финансијског плана за 2015.  

ЈКП ''Универзал'' Алибунар 
 

Структура прихода 
 

Ред.бр. Позиција Укупно 

 Приходи:  

1. Дистрибуција воде 57.037.828 

2. Отпадне воде 3.936.705 

3. Изношење смећа 14.580.046 

4. Димњичарске услуге 850.000 

5. Пијаца 320.000 

6. Тезге 215.000 

7. Одржавање гробља 1.376.387 

8. Продаја погребне опреме и превоз 4.623.382 

9. Издавање пословног простора у закуп 360.000 

10. Приходи од премија и осигурање 600.000 

11. Приходи од грађевинских и др. радова 1.400.000 

12. Услуге сахране (закуп) 540.000 

13. Пражњење с.јама 115.000 

14. Замена водомера 250.000 

15. Ванредни приходи 4.771.374 

16. Одржавање зелених површина 1.878.935 

 Укупно сопствени приходи 92.854.657 

17. Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор 50.000 

18. Субвенција оснивача за ел.енергију 13.580.000 

19. Субвенција оснивача за анализу воде 3.000.000 
20. Субвенције оснивача 200.000 

21. Субвенција за рачуне за Н.Козјак 70.000 

22. Субвенција за депонију 400.000 

23. Субвенција за зоохигијену 1.210.000 

24. Субвенција општине за набавку основног средства 1.500.000 
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 Укупне субвенције оснивача 20.000.000 

25. Приход од фактурисања општини за чишћење депоније 2.200.000 

26. Приход од фактурисања општини за јавне површине 2.400.000 

27. Приход од фактурисања општини за каналску мрежу 10.000.000 

28. Приход од фактурисања општини за пољочуварску службу 5.000.000 
 Укупни приходи од фактурисања општини 19.600.000 

29. 
Учешће у суфинансирању пројектне документације – покрајински 
секретаријат 

8.153.000 

 Укупни приходи: 140.607.657 

 
Структура расхода: 
 

Ред.бр. Позиција Укупно 

1. Утрошак ел.енергије 13.580.000 

2. Анализа воде 3.000.000 

3. Трошкови грејања 570.000 

4. Бруто зараде 50.169.239 

5. Одржавање бунара 690.000 

6. Одржавање каналске мреже 10.000.00 

7. ПТТ трошкови 1.422.000 

8. Сервисирање водомера 650.000 

9. Трошкови хлора 300.000 

10. Одржавање косачица 450.000 

11. Канцеларијски материјал 760.000 

12. Гориво 6.500.000 

13. Путни трошкови 1.140.000 

14. Службени пут и трошкови стручног усавршавања 300.000 

15. Трошкови репрезентације 590.000 

16. Одржавање и поправка механизације 4.000.000 

17. Одржавање наменског рачуна 50.000 

18. Трошкови осигурања 2.100.000 

19. Водни допринос 3.423.418 

20. Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО 2.000.000 

21. Ограђивање гробља 1.000.000 

22. Санација водоторња и свих изворишта по местима 1.000.000 

23. Отпремнине и јубиларне награде 1.090.000 

24. Уговори о делу, повремени, привремени послови 1.000.000 

25. Надзорни одбор 350.000 

26. Трошкови чишћења депоније 2.200.000 

27. Одржавање гробља 650.000 

28. Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате 1.100.000 

29. Трошкови платног промета 300.000 

30. Обавезе према банци (кредит) 700.000 

31. Амортизација 2.000.000 

32. Адвокатски трошкови, извршитељи 1.330.000 

33. Камате (електрична енергија) 240.000 

34. Остали трошкови, сервисне и др.услуге 1.780.000 

35. Трошкови зоохигијене 1.200.000 

36. 
Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском 
Карловцу 

3.000.000 

37. Санација и завршни радови на управној згради и капели  750.000 

38. Трошкови добијања водне дозволе за изворишта 5.000.000 

39. Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар 2.433.000 

40. Ревитализација бунара Б-4 3.840.000 

41. Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода 1.080.000 

42. Набавна вредност продате робе 1.500.000 

43. Разношење рачуна Н.Козјак 70.000 

44. Набавка основног средства 1.500.000 
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45. ХТЗ опрема 3.800.000 
 Укупно: 140.607.657 

 
 
 

241. 
Дом здравља ''АЛИБУНАР'' 
Број: 02-14/10/3 
Алибунар, 23.06.2015.године 
 
 

На основу члана 22. Став 1. Статута Дома здравља Алибунар, број 02-152/4 од 28. 
фебруара 2007. године, Управни одбор Дома здравља Алибунар је на својој петој седници 
одржаној дана 23.06.2015.године донео 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
У Статуту Дома здравља Алибунар број 02-152/4 од 28. фебруара 2007. године члан 8. 

мења се и гласи: 
 
''Дом здравља има печат и штамбиљ, у складу са законом. 
Печат је округлог облика, пречника 40 милиметара, са грбом Републике Србије у средини 

и следећим текстом исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије: 
- у спољном кругу: Република Србија; 

- у следећем унутрашњем кругу: Аутономна Покрајина Војводина 

- у следећем унутрашњем кругу: Дом здравља 

- у следећем унутрашњем кругу: Алибунар. 

 
Текст печата исписан је на српском језику, ћириличним писмом, на румунском језику 

латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 
Дом здравља може имати више примерака печата који морају бити истоветни по 

садржини и величини. Сваки примерак обележава се редним бројем, римском цифром која се 
ставља између грба Републике Србије и седишта Дома здравља. Број примерака печата 
одређује директор Дома здравља.'' 
 

Члан 2. 
Члан 9. мења се и гласи: 
''Дом здравља има штамбиљ са истим текстом као и печат, са додатком простора за 

податке броја деловодног протокола и датум, уз ознаку места и адресе седишта. 
Текст печата и штамбиља исписује се на српском језику ћириличним писмом, словачком и 

румунском језику. 
Дом здравља има заштитни знак – лого, чији је пречник 40 мм, с исписаним називом 

установе на српском језику, ћириличним писмом и на језицима и писмима националних мањина. 
У средини лога се налази крст са уцртаном змијом на Ескулаповом штапу.'' 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине општине 

Алибунар. 
 
Заменик председника Управног одбора 
Ардељан др Валентин, с.р. 
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

218. Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама 1 
219. Одлука о давању сагласности на установљавање права службености 1 
220. Одлука о давању на коришћење непокретне својине која се налази у Катастарској 

општини Јаношик за потребе извођења потребних радова ривредном друштву 
''Нафтна индустрија Србије'' а.д. Нови Сад 

3 

221. Програм за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу 
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота 
општине Алибунар за 2015. годину  

4 

222. Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Алибунар за 2015. годину 

5 

223. Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и 
спасавање за општину Алибунар 

21 

224. Решење о престанку функције председнику и члановима Надзорног одбора  
Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац 

22 

225. Решење о престанку функције директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' 
Банатски Карловац 

23 

226. Решење о престанку функције председнику и члановима Надзорног одбора  
Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац 

23 

227. Решење о престанку функције директора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' 
Владимировац 

24 

228. Решење о престанку функције председнику и члановима Надзорног одбора  
Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа 

24 

229. Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа 

25 

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

25 

231. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за социјална питања у општини 
Алибунар 

26 

232. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за образовање, културу и 
омладину 

26 

233. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за образовање, културу и 
омладину 

27 

234. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за међунационалне односе 
општине Алибунар 

27 

235. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за међунационалне односе 
општине Алибунар 

28 

236. Решење о разрешењу члана Савета за запошљавање општине Алибунар 29 
237. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини 
Алибунар 

29 

238. Решење о давању сагласности на Измене Програма пословања  
Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за 2015.г. – финансијски део 

30 

239. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута  
Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар 

30 

 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

240. Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар 
за 2015.г. – финансијски део 

31 

241. Одлука о измени Статута Дома здравља Алибунар 33 

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

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров, Ана Растовић,  
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал, Саша Милосављевић  

и Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. бр. ПРЕДМЕТ стр. 
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