
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 37. Алибунар, 12. октобар 2018. године Бесплатан примерак Број 35 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

364. 

 

На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (``Сл. гласник РС`` бр. 
41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине 
Алибунар`` бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Општинског савета за 
безбедност саобраћаја на путевима по Закључку бр. 06-88/2018-04 од 12.10.2018. године, 
Општинско веће општине Алибунар на 71. седници одржаној дана 12. октобра 2018. године, доноси 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2018. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

I 
 У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима у 2018. години на подручју Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
бр. 7/2018), члан III мења се и гласи:  
 

''III 
 Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин: 
 

Редни 
број 

Врста активности Износ 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

1. Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја за деонице 
државних путева кроз насељена места општине Алибунар 

800.000,00 

2. Израда пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима 
кроз насељена места у зонама школа 

250.000,00 

3. Израда пројеката за изградњу нових паркинг простора и одржавање 
постојећих у централном подручју насеља Алибунар 

200.000,00 

4. Извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације 
на државним путевима кроз насељена места у зонама школа 

900.000,00 

Укупно 2.150.000,00 

Поправљање саобраћајне инфраструктуре 

5. Радови на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар 
(одржавање трупа пута; одржавање саобраћајне инфраструктуре; 
редовно одржавање асфалтних коловоза), као и на осталим 
саобраћајницама за потребе општине Алибунар – зоне школа 

2.700.000,00 

Укупно 2.700.000,00 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности 
саобраћаја 

6. Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – 150.000,00 
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израда штампаног материјала 

7. Спровођење кампања у цињу безбедног учествовања у саобраћају – 
набавка опреме и средстава 

150.000,00 

Укупно 300.000,00 

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на 
територији општине Алибунар 

8. Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и 
основним школама (стручна литература за децу предшколског узраста, 
стручна литература за децу школског узраста, саобраћајни комплети за 
ђаке прваке, опрема за повећање степена уочљивости у саобраћају за 
децу предшколског и школског узраста) 

150.000,00 

9. Набавка потребних основних средстава и опреме за потребе 
увежбавања радњи и едукацију у понашању у саобраћају за деце 
школског узраста (лап-топ рачунар, пројектор и платно – евентуално 
екран већих димензија) 

100.000,00 

10. Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком 
саобраћаја 

120.000,00 

Укупно 370.000,00 

Техничко опремање саобраћајне полиције 

11. Техничко опремање саобраћајне полиције 500.000,00 

Укупно 500.000,00 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

12. Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији 
општине Алибунар (независна анализа узрока настанка саобраћајних 
незгода које припадају врсти слетања возила са пута, слетања са 
коловоза и удара у објекат поред пута, судара при вожњи у истом и 
супротном смеру кретања, обарања или гажења пешака 

200.000,00 

Укупно 200.000,00 

Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 

13. Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност 
саобраћаја у 2018. години 

180.000,00 

Укупно 180.000,00 

   
УКУПНО 6.400.000,00 

 
II 

Члан IV мења се и гласи: 
 

''IV 
Од остварених а неутрошених средстава из претходних година у износу од 2.900.000,00 

динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана: 
- део активности на изради пројеката техничког регулисања саобраћаја за деонице 

државних путева кроз насељена места општине Алибунар (активност под редним бројем 
1) у износу од 500.000,00 динара; 

- део радова на извођењу радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације на 
државним путевима кроз насељена места у зонама школа (активност под редним бројем 
4) у износу од 500.000,00 динара; 

- део радова на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар (активност 
под редним бројем 5) у износу од 1.750.000,00 динара; 

- активности на спровођењу кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају 
(активност под редним бројем 6) у износу од 150.000,00 динара.'' 

 
III 

Измена и допуна Програма ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
     

Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 403-107 /2018-04 
Алибунар, 12. октобра 2018. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 
 
 

АКТИ САВЕТА И КОМИСИЈА 
 

365. 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
Скупштина општине Алибунар 
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА  
ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И ВИСИНЕ  
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
ЗЕМЉИШТА БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА 
Број: 320-301/18-04 
Датум: 04. октобар 2018. године 

 

 

На основу члана 64a става 19. и члана 64. став 6. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009,  112/2015 и 80/2017), Комисија за 

утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине накнаде за 

коришћење без правног основа (у даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну цену 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар које је 

обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења  и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Алибунар за 2018. годину за давање у закуп донела је : 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Алибунар, ПО ПРАВУ ПРЕЧЕГ ЗАКУПА за укупно 138 јавних 

надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2018. годину и 

планираних за давање у закуп по класама и културама, и то: 

 

Класа 

земљишта 
њива врт воћњак виноград пашњак ливада 

Трстик и 

мочвара 
рибњак 

Природно 

створено 

неплодно 

земљиште 

Заштићена 

зона II 

Заштићена 

зона III 

I 180,47 144,38 180,47 180,47 36,09 54,14 9,02 9,02 9,02 6,50 9,10 

II 164,23 131,38 164,23 164,23 32,85 49,27 8,21 8,21 8,21   

III 146,18 116,95 146,18 146,18 29,24 43,85 7,31 7,31 7,31   

IV 129,94 103,95 129,94 129,94 25,99 38,98 6,50 6,50 6,50   

V 113,70 90,96 113,70 113,70 22,74 34,11 5,68 5,68 5,68   

VI 92,04 73,63 92,04 92,04 18,41 27,61 4,60 4,60 4,60   

VII 75,80 60,64 75,80 75,80 15,16 22,74 3,79 3,79 3,79   

VIII 55,95 44,76 55,95 55,95 11,19 16,78 0,00 2,80 2,80   

 

2. Утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине 

накнаде за коришћење без правног основа је на основу табеле из тачке 1. утврдила 
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цене за свако јавно надметање по праву пречег закупа, односно за укупно 138 јавних 

надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2018. годину. 

3. За парцеле за које је записником Републичког пољопривредног инспектора утврђено да 

је фактички начин коришћења различит од културе уписане у РГЗ и наведене у 

Програму, у рубрици: Напомена (на терену: њива), утврђује се цена закупа по цени за 

њиву 4 класе што представља просечну класу, у висини од 129,94 евра по хектару. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и 
висине накнаде за коришћење без правног основа, основана је решењем бр. 020-90/2018-04 од 
31.07.2018 године , имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по 
праву пречег закупа које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине  Алибунар за 2018. годину. 

Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је 
просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно 
земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а 
ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна 
постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне 
самоуправе. 

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је општинa Алибунар имала јавно 
надметање за претходну агроекономску годину (2017/2018), проcечна постигнута цена на основу 
тога износи 83,70 евра по хектару за њиву 4. класе, а која је знатно нижа цена од тржишне цене 
као и Републичког просека Комисија је дошла до просечне цене од 129,94 евра по хектару, што је 
приближно тржишној цени на територији Општине Алибунар као и суседних Општина.  

За парцеле за које је записником Републичког пољопривредног инспектора утврђено да је 
фактички начин коришћења различит од културе уписане у РГЗ и наведене у Програму, у рубрици: 
Напомена (на терену: њива), утврђена је цена закупа по цени за њиву 4 класе што представља 
просечну класу, у висини од 129,94 евра по хектару, обзиром да није било могуће утврдити класу 
земљишта. 

На основу горе наведеног Комисија сматра да просечну цену треба приближити тржишној, 
а не просеку на територији ЈЛС у односу на предходну годину који је веома низак, што није у 
супротности са одредбом члана 64а став 20 јер је просечна цена од 129,94 евра нижа од 
просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у послед 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања 
као у диспозитиву овог закључка. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Зоран Стојиљковић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

364. Измене и допуне Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима у 2018. години на подручју општине Алибунар 

1 

 
АКТИ САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

365. Закључак (одређивање почетних цена закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Алибунар по праву пречег закупа) 
 
  

3 

   

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

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић, 
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


