
 

  

Година: 34. Алибунар, 16. март 2015. године Бесплатан примерак Број 10 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 
46. 

          На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 
83/2014-др.закон) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника 
општине, на 30. седници, одржаној дана 16. марта 2015. године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. Иван Ђокић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар. 
2. Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења 

ове Одлуке, односно од 16. марта 2015. године. 
3. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-31/15-06 
Датум: 16. март 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 



 

47. 
         На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014-др.закон), члана 15. тачка 4. и 
члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 30. седници одржаној 16. марта 2015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

         У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2015. годину  (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 31/2014) – у даљем тексту: Одлука, у члану 4. 
Одлуке – Табела: Општи део – издаци по основним наменама, која је до сада гласила: 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета 
Структура 

% 
Средства из 

осталих извора 
Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 690.421.657,17 84,4% 19.722.898,00 710.144.555,17 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 165.516.441,00 20,2% 11.817.898,00 177.334.339,00 

411 Плате и додаци запослених 107.958.205,00 13,2% 8.017.898,00 115.976.103,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 20.778.236,00 2,5% 0,00 20.778.236,00 

413 Накнаде у натури 750.000,00 0,1% 200.000,00 950.000,00 

414 Социјална давања запосленима 4.330.000,00 0,5% 3.600.000,00 7.930.000,00 

415 Накнаде за запослене 5.000.000,00 0,6%  5.000.000,00 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 24.200,000,00 3,0%  24.200,000,00 

417 Одборнички додатак 2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 

418 Судијски додатак 0,00 0,0%  0,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 247.590.603,17 30,3% 7.825.000,00 255.415.603,17 

421 Стални трошкови 42.748.000,00 5,2% 1.020.000,00 43.7668.000,00 

422 Трошкови путовања 1.325.000,00 0,2% 150.000,00 1.475.000,00 

423 Услуге по уговору 51.923.523,25 6,3% 1.070.000,00 52.993.523,25 

424 Специјализоване услуге 76.221.712,56 9,3% 400.000,00 76.621.712,56 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.) 53.469.477,36 6,5% 1.650.000,00 55.119.477,36 

426 Материјал 21.902.890,00 2,7% 3.535.000,00 25.437.890,00 

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - 0,0% 0,00 0,00 

431 Амортизација некретнина и опреме - 0,0%  0,00 

432 Амортизација култивисане имовине - 0,0%  0,00 

433 Употреба драгоцености - 0,0%  0,00 

434 Употреба природне имовине - 0,0%  0,00 

435 Амортизацијанематеријалне имовине - 0,0%  0,00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 3.620.000,00 0,4% 0,00 3.620.000,00 

441 Отплата домаћих камата 2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 

442 Отплата страних камата 0,00 0,0%  0,00 

443 Отплата камата по гаранцијама 0,00 0,0%  0,00 

444 Пратећи трошкови задуживања 1.120.000,00 0,1%  1.120.000,00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 38.000.000,00 4,6% 0.00 38.000.000,00 

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 35.000.000,00 4,3%  35.000.000,00 

452 Субвенције приватним финансијским институцијама  0,0%   
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453 Субвенције јавним финансијским институцијама  0,0%  0,00 

454 Субвенције приватним предузећима 3.000.000,00 0,4%  3.000.000,00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 129.374.613,00 15,8% 0,00 129.374.613,00 

461 Донације страним владама 0,00 0,0%  0,00 

462 Донације и дотације међународним организацијама 0,00 0,0%  0,00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 129.374.613,00 15,8% 0,00 129.374.613,00 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 0,00 0,0%  0,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери 0,00 0,0%  0,00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 60.350.000,00 7,4% 0,00 60.350.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60.350.000,00 7,4%  60.350.000,00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 42.470.000,00 5,2% 80.000,00 42.550.000,00 

481 Дотације невладиним организацијама 34.180.000,00 4,2%  34.180.000,00 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.565.000,00 0,2% 80.000,00 1.645.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.225.000,00 0,4%  3.225.000,00 

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних узрока 

1.000.000,00 0,1%  1.000.000,00 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног 
инвестиционог плана 

 0,0%  0,00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 3.500.000,00 0,4% 0,00 3.500.000,00 

49911 Стална резерва 500.000,00 0,1%  500.000,00 

49912 Текућа резерва 3.000.000,00 0,4%  3.000.000,00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 127.471.970,00 15,6% 880.000,00 128.351.970,00 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 127.471.970,00 15,6% 880.000,00 128.351.970,00 

511 Зграде и грађевински објекти 97.201.370,00 11,9%  97.201.370,00 

512 Машине и опрема 19.700.000,00 2,4% 880.000,00 20.580.000,00 

513 Остале некретнине и опрема  0,0%  00,00 

514 Култивисана имовина 890.000,00 0,1%  890.000,00 

515 Нематеријална имовина 9.680.600,00 1,2%  9.680.600,00 

520 ЗАЛИХЕ 0,00 0,0% 0,00 0,00 

521 Робне резерве 0,00 0,0%  0,00 

522 Залихе производње 0,00 0,0%  0,00 

523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,0%  0,00 

531 Драгоцености 0,00 0,0%  0,00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0,00 0,0% 0,00 0,00 

541 Земљиште 0,00 0,0%  0,00 

542 Рудна богатства 0,00 0,0%  0,00 

543 Шуме и воде 0,00 0,0%  0,00 

550 Неф.имовина која се финансира из сред.за реалих.НИП-а 0,00 0,0% 0,00 0,00 

551 Неф.имовина која се финансира из сред.за реалих.НИП-а 0,00 0,0%  0,00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,00 0,0% 0,00 0,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0,00 0,0%  0,00 

612 Отплата главнице страним банкама 0,00 0,0%  0,00 

613 Отплата дуга по гаранцијама 0,00 0,0%  0,00 

620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,0% 0,00 0,00 

621 Набавка домаће фин.имовине 0,00 0,0%  0,00 
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 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 817.893.627,17 100,0% 20.602.898,00 838.496.525,17 

  
мења се и гласи: 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета 
Структура 

% 
Средства из 

осталих извора 
Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 690.421.657,17 84,4% 19.722.898,00 710.144.555,17 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 153.780.441,00 18,8% 11.817.898,00 164.796.339,00 

411 Плате и додаци запослених 98.027.205,00 12,0% 7.215.898,00 105.243.103,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.973.236,00 2,3% 0,00 18.973.236,00 

413 Накнаде у натури 750.000,00 0,1% 200.000,00 950.000,00 

414 Социјална давања запосленима 4.330.000,00 0,5% 3.600.000,00 7.930.000,00 

415 Накнаде за запослене 5.000.000,00 0,6%  5.000.000,00 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 24.200,000,00 3,0%  24.200,000,00 

417 Одборнички додатак 2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 

418 Судијски додатак 0,00 0,0%  0,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 246.990.603,17 30,2% 7.825.000,00 254.815.603,17 

421 Стални трошкови 42.748.000,00 5,2% 1.020.000,00 43.7668.000,00 

422 Трошкови путовања 1.325.000,00 0,2% 150.000,00 1.475.000,00 

423 Услуге по уговору 51.323.523,25 6,3% 1.070.000,00 52.393.523,25 

424 Специјализоване услуге 76.221.712,56 9,3% 400.000,00 76.621.712,56 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.) 53.469.477,36 6,5% 1.650.000,00 55.119.477,36 

426 Материјал 21.902.890,00 2,7% 3.535.000,00 25.437.890,00 

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - 0,0% 0,00 0,00 

431 Амортизација некретнина и опреме - 0,0%  0,00 

432 Амортизација култивисане имовине - 0,0%  0,00 

433 Употреба драгоцености - 0,0%  0,00 

434 Употреба природне имовине - 0,0%  0,00 

435 Амортизацијанематеријалне имовине - 0,0%  0,00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 3.620.000,00 0,4% 0,00 3.620.000,00 

441 Отплата домаћих камата 2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 

442 Отплата страних камата 0,00 0,0%  0,00 

443 Отплата камата по гаранцијама 0,00 0,0%  0,00 

444 Пратећи трошкови задуживања 1.120.000,00 0,1%  1.120.000,00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 38.000.000,00 4,6% 0.00 38.000.000,00 

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 35.000.000,00 4,3%  35.000.000,00 

452 Субвенције приватним финансијским институцијама  0,0%   

453 Субвенције јавним финансијским институцијама  0,0%  0,00 

454 Субвенције приватним предузећима 3.000.000,00 0,4%  3.000.000,00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 141.710.613,00 17,3% 802.000,00 142.512.613,00 

461 Донације страним владама 0,00 0,0%  0,00 

462 Донације и дотације међународним организацијама 0,00 0,0%  0,00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 129.374.613,00 15,8% 0,00 129.374.613,00 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 0,00 0,0%  0,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери 12.336.000,00 1,5% 802.000,00 13.138.000,00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 60.350.000,00 7,4% 0,00 60.350.000,00 
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472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60.350.000,00 7,4%  60.350.000,00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 42.470.000,00 5,2% 80.000,00 42.550.000,00 

481 Дотације невладиним организацијама 34.180.000,00 4,2%  34.180.000,00 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.565.000,00 0,2% 80.000,00 1.645.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.225.000,00 0,4%  3.225.000,00 

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних узрока 

1.000.000,00 0,1%  1.000.000,00 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног 
инвестиционог плана 

 0,0%  0,00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 3.500.000,00 0,4% 0,00 3.500.000,00 

49911 Стална резерва 500.000,00 0,1%  500.000,00 

49912 Текућа резерва 3.000.000,00 0,4%  3.000.000,00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 127.471.970,00 15,6% 880.000,00 128.351.970,00 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 127.471.970,00 15,6% 880.000,00 128.351.970,00 

511 Зграде и грађевински објекти 91.901.370,00 11,2%  91.901.370,00 

512 Машине и опрема 25.000.000,00 3,1% 880.000,00 25.880.000,00 

513 Остале некретнине и опрема  0,0%  00,00 

514 Култивисана имовина 890.000,00 0,1%  890.000,00 

515 Нематеријална имовина 9.680.600,00 1,2%  9.680.600,00 

520 ЗАЛИХЕ 0,00 0,0% 0,00 0,00 

521 Робне резерве 0,00 0,0%  0,00 

522 Залихе производње 0,00 0,0%  0,00 

523 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,0%  0,00 

531 Драгоцености 0,00 0,0%  0,00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0,00 0,0% 0,00 0,00 

541 Земљиште 0,00 0,0%  0,00 

542 Рудна богатства 0,00 0,0%  0,00 

543 Шуме и воде 0,00 0,0%  0,00 

550 Неф.имовина која се финансира из сред.за реалих.НИП-а 0,00 0,0% 0,00 0,00 

551 Неф.имовина која се финансира из сред.за реалих.НИП-а 0,00 0,0%  0,00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,00 0,0% 0,00 0,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0,00 0,0%  0,00 

612 Отплата главнице страним банкама 0,00 0,0%  0,00 

613 Отплата дуга по гаранцијама 0,00 0,0%  0,00 

620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,0% 0,00 0,00 

621 Набавка домаће фин.имовине 0,00 0,0%  0,00 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 817.893.627,17 100,0% 20.602.898,00 838.496.525,17 

 
 
 
 



 

Члан 2. 
           У члану 5. став 2. Одлуке, табела која је до сада гласила: 

О п и с 
Шифра економске 

класификације 
Износ 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 708.707.544,00 

1.Порески приходи 71 426.250.000,00 

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса) 

711 
253.550.000,00 

1.2.Самодопринос 711180 100.000,00 

1.3.Порез на имовину 713 152.200.000,00 

1.4.Остали порески приходи 714, 716 20.400.000,00 

2.Непорески приходи 74 99.913.206,00 

3.Донације 731+732 - 

4.Трансфери 733 180.544.338,00 

5.Меморандумске ставке за рефундацију 77 2.000.000,00 

6.Примања од продаје нефинансијске имовине 8 - 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИСЈКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
817.893.627,17 

1.Текући расходи 4 690.421.657,17 

1.1.Расходи за запослене 41 165.516.441,00 

1.2.Коришћење роба и услуга 42 247.590.603,17 

1.3.Отплата камата 44 3.620.000,00 

1.4.Субвенције 45 38.000.000,00 

1.5.Социјална заштита из буџета 47 60.350.000,00 

1.6.Остали расходи 48+49 45.970.000,00 

2.Трансфери 46 129.374.613,00 

3.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 127.471.970,00 

4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 
 

1.Примања по основу продаје финансијске имовине 92  

2.Задуживање 91  

2.1.Задуживање код домаћих кредитора 911 37.000.000,00 

2.2.Задуживање код страних кредитора 912  
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 
 

3.Отплата дуга 61  

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима 611  

3.2.Отплата дуга страним кредиторима 612  

3.3.Отплата дуга по гаранцијама 613  
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАДИЈИХ ГОДИНА (класа 3, 
извор финансирања 13) 

3 
72.186.083,17 

  
мења се и гласи: 

О п и с 
Шифра економске 

класификације 
Износ 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 708.707.544,00 

1.Порески приходи 71 426.250.000,00 

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса) 

711 
253.550.000,00 

1.2.Самодопринос 711180 100.000,00 

1.3.Порез на имовину 713 152.200.000,00 

1.4.Остали порески приходи 714, 716 20.400.000,00 

2.Непорески приходи 74 99.913.206,00 

3.Донације 731+732 - 

4.Трансфери 733 180.544.338,00 
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5.Меморандумске ставке за рефундацију 77 2.000.000,00 

6.Примања од продаје нефинансијске имовине 8 - 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИСЈКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
817.893.627,17 

1.Текући расходи 4 690.421.657,17 

1.1.Расходи за запослене 41 153.780.441,00 

1.2.Коришћење роба и услуга 42 246.990.603,17 

1.3.Отплата камата 44 3.620.000,00 

1.4.Субвенције 45 38.000.000,00 

1.5.Социјална заштита из буџета 47 60.350.000,00 

1.6.Остали расходи 48+49 45.970.000,00 

2.Трансфери 46 141.710.613,00 

3.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 127.471.970,00 

4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 
 

1.Примања по основу продаје финансијске имовине 92  

2.Задуживање 91  

2.1.Задуживање код домаћих кредитора 911 37.000.000,00 

2.2.Задуживање код страних кредитора 912  
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 
 

3.Отплата дуга 61  

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима 611  

3.2.Отплата дуга страним кредиторима 612  

3.3.Отплата дуга по гаранцијама 613  
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАДИЈИХ ГОДИНА (класа 3, 
извор финансирања 13) 

3 
72.186.083,17 

 
Члан 3. 

           У члану 6. Одлуке табела која је гласила: 
Ек.класи-
фикација 

Ред. 
број 

О п и с 
Износ у динарима 

2015 2016 2017 

511 1 
Уређивање грађевинског земљишта у 
Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 4.400.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 4.400.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 2 

Изградња капеле на православном 
гробљу у Алибунару – наставак радова 
(III фаза) 
Укупна вредност пројекта: 3.657.624,60 

   

  -из текућих прихода буџета 2.700.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 3 
Набавка аутомобила за потребе ПС 
Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 1.400.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.400.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

4 
Завршетак изградње фискултурне сале у 
Алибунару 
Укупна вредност пројекта: 28.200.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 7.000.000,00 10.000.000,00 11.200.000,00 

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    
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  -из донација    

463 
511 

5 

ОШ ''Братство и јединство'' Алибунар – 
енергетска санација термичког омотача 
основне школе 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 2.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

6 

ОШ ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац 
– енергетска санација термичког омотача 
основне школе 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 2.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

7 

ОШ ''1.мај'' Владимировац – енергетска 
санација термичког омотача основне 
школе 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 2.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 
+ 

512 

8 

ОШ ''3.октобар'' Локве – реновирање и 
опремање кабинета 
Укупна вредност пројекта: 500.000,00 

   

 511 -из текућих прихода буџета 300.000,00   

 512  200.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 9 
Израда пројекта за LED расвету на 
територији општине Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.200.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 10 
Изградња две капеле у Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 4.800.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 4.800.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

11 Центар за социјални рад ''1.март'' 
Алибунар – замена столарије, прозора и 
улазних врата 
Укупна вредност пројекта: 600.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 12 Куповина санитетског возила за Дом 
здравља Алибунар за потребе дијализе 
Укупна вредност пројекта: 2.823.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 800.000,00 
Коначна 
исплата 

  

  -из кредита    
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  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 13 Увођење Географског информационог 
система у рад управе (ГИС апликација) 
Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.400.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 
+ 

441 

14 Куповина аутомобила – Општинска 
управа Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 6.118.912,00 

   

 512 -из текућих прихода буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

 441  500.000,00 500.000,00 500.000,00 

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

515 
+ 

511 

15 План генералне регулације за насељена 
места Алибунар, Бан. Карловац, 
Владимировац и остали планови за 
насељена места општине 
Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.500.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 

  -из текућих прихода буџета – 511 1.800.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ изв.финанс. 13-515 3.400.000,00   

  -из донација    

515 16 Лиценцирање софтвера за општину 
Алибунар 

   

  -из текућих прихода буџета 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 17 Израда Главног пројекта постројења за 
пречишћавање отпадних вода ППОВ за 
насеље Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 200.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ из ранијих година извор 
финансирања 13 

800.000,00   

  -из донација    

511 18 Израда, опремање и повезивање 
експлоатационог бунара Б-3/11 у насељу 
Иланџа 
Укупна вредност пројекта: 7.500.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 5.500.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ из ранијих година извор 
финансирања 13 

2.000.000,00   

  -из донација    

463 
511 

19 Дом здравља Алибунар – учешће у 
финансирању пројеката достизања 
енергетске ефикасности 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 700.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 700.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ из ранијих година извор 
финансирања 13 

   

  -из донација    

511 20 Плато у насељеном месту Алибунар 
испред Нове зграде Општине, Трг 
слободе 15 (завршетак радова) 
Укупна вредност пројекта: 1.796.060,50 
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  -из текућих прихода буџета    

  -из кредита – 2012 година 440.000,00   

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 21 Капела у насељу Добрица (завршетак 
радова) 
Укупна вредност пројекта: 2.127.271,43 

   

  -из текућих прихода буџета    

  -из кредита – 2012 година 271.000,00   

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 22 Постављање светлосне сигнализације на 
пешачком прелазу на државном путу I А 
реда број 3, код ОШ ''Први мај'' у 
Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 310.000,00   

  -из кредита     

  -из буџета АПВ-2013-извор финансирања 
13 

2.990.000,00   

  -из донација    

511 23 Куповина зграда и објеката 
Укупна вредност пројекта: 37.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета    

  -из кредита 37.000.000,00   

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 24 Израда главног пројекта реко-нструкције 
водоводне мреже у Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00 2.000.000,00  

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 25 Изградња водоводног прстена у 
Бан.Карловцу 
Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 3.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 
+ 

512 

26 Туристичка организација – санација и 
опремање зграде Горанског дома на 
Девојачком бунару 
Укупна вредност пројекта: 16.000.000,00 

   

 511 -из текућих прихода буџета 8.500.000,00   

 512  7.500.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 27 Предшолска установа ''Полетарац'' – 
изградња нове котларнице, објекат у 
Алибунару 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 5.800.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета учешће 
оптине Алибунар 

5.800.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
+ 

511 

28 Завршетак школске фискултурне сале у 
Банатском Карловцу 
Укупна вредност пројекта: 13.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 6.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 

  -из кредита    
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  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 29 Центар за културу општине Алибунар – 
куповина озвучења 
Укупна вредност пројекта: 800.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 800.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 30 Израда пројекта техничког регулисања 
саобраћај за деоницу државних путева 
кроз насељена места 
Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 31 Пројектна документација за изво-ђење 
радова на реконструкцији, санацији 
зграда основних школа 
Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 
+ 

512 

32 Пројектовање, изградња и опремање 
сакупљачких станица у оквиру насеља 
Укупна вредност пројекта: 1.300.000,00 

   

 511 -из текућих прихода буџета 700.000,00   

 512  600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 33 Улична расвета до румунског гробља у 
Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.500.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

 
мења се и гласи: 

Ек.класи-
фикација 

Ред. 
број 

О п и с 
Износ у динарима 

2015 2016 2017 

511 1 
Уређивање грађевинског земљишта у 
Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 4.400.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 4.400.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 2 

Изградња капеле на православном 
гробљу у Алибунару – наставак радова 
(III фаза) 
Укупна вредност пројекта: 3.657.624,60 

   

  -из текућих прихода буџета 2.700.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 3 
Техничко опремање ПС Алибунар  
Укупна вредност пројекта: 1.400.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.400.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    
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463 
511 

4 
Завршетак изградње фискултурне сале у 
Алибунару 
Укупна вредност пројекта: 28.200.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 7.000.000,00 10.000.000,00 11.200.000,00 

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

5 

ОШ ''Братство и јединство'' Алибунар – 
енергетска санација термичког омотача 
основне школе 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 2.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

6 

ОШ ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац 
– енергетска санација термичког омотача 
основне школе 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 2.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

7 

ОШ ''1.мај'' Владимировац – енергетска 
санација термичког омотача основне 
школе 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 2.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 
+ 

512 

8 

ОШ ''3.октобар'' Локве – реновирање и 
опремање кабинета 
Укупна вредност пројекта: 500.000,00 

   

 511 -из текућих прихода буџета 300.000,00   

 512  200.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 9 
Израда пројекта за LED расвету на 
територији општине Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.200.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 10 
Изградња две капеле у Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 4.800.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 4.800.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
511 

11 Центар за социјални рад ''1.март'' 
Алибунар – замена столарије, прозора и 
улазних врата 
Укупна вредност пројекта: 600.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 12 Куповина санитетског возила за Дом    
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здравља Алибунар за потребе дијализе 
Укупна вредност пројекта: 2.823.000,00 

  -из текућих прихода буџета 800.000,00 
Коначна 
исплата 

  

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 13 Увођење Географског информационог 
система у рад управе (ГИС апликација) 
Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.400.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 
+ 

441 

14 Куповина аутомобила – Општинска 
управа Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 6.118.912,00 

   

 512 -из текућих прихода буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

 441  500.000,00 500.000,00 500.000,00 

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

515 
+ 

511 

15 План генералне регулације за насељена 
места Алибунар, Бан. Карловац, 
Владимировац и остали планови за 
насељена места општине 
Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.500.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 

  -из текућих прихода буџета – 511 1.800.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ изв.финанс. 13-515 3.400.000,00   

  -из донација    

515 16 Лиценцирање софтвера за општину 
Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 17 Израда Главног пројекта постројења за 
пречишћавање отпадних вода ППОВ за 
насеље Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 200.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ из ранијих година извор 
финансирања 13 

800.000,00   

  -из донација    

511 18 Израда, опремање и повезивање 
експлоатационог бунара Б-3/11 у насељу 
Иланџа 
Укупна вредност пројекта: 7.500.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 5.500.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ из ранијих година извор 
финансирања 13 

2.000.000,00   

  -из донација    

463 
511 

19 Дом здравља Алибунар – учешће у 
финансирању пројеката достизања 
енергетске ефикасности 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 700.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 700.000,00   

  -из кредита    
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  -из буџета АПВ из ранијих година извор 
финансирања 13 

   

  -из донација    

511 20 Плато у насељеном месту Алибунар 
испред Нове зграде Општине, Трг 
слободе 15 (завршетак радова) 
Укупна вредност пројекта: 1.796.060,50 

   

  -из текућих прихода буџета    

  -из кредита – 2012 година 440.000,00   

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 21 Капела у насељу Добрица (завршетак 
радова) 
Укупна вредност пројекта: 2.127.271,43 

   

  -из текућих прихода буџета    

  -из кредита – 2012 година 271.000,00   

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 22 Постављање светлосне сигнализације на 
пешачком прелазу на државном путу I А 
реда број 3, код ОШ ''Први мај'' у 
Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 310.000,00   

  -из кредита     

  -из буџета АПВ-2013-извор финансирања 
13 

2.990.000,00   

  -из донација    

511 23 Куповина зграда и објеката 
Укупна вредност пројекта: 37.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета    

  -из кредита 37.000.000,00   

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 24 Израда главног пројекта реко-нструкције 
водоводне мреже у Владимировцу 
Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 2.000.000,00 2.000.000,00  

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 25 Изградња водоводног прстена у 
Бан.Карловцу 
Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 3.000.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 
+ 

512 

26 Туристичка организација – санација и 
опремање зграде Горанског дома на 
Девојачком бунару 
Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00 

   

 511 -из текућих прихода буџета 3.200.000,00   

 512  300.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 27 Предшколска установа ''Полетарац'' – 
изградња нове котларнице, објекат у 
Алибунару 
Укупна вредност учешћа општине 
Алибунар у пројекту: 5.800.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета учешће 
оптине Алибунар 

5.800.000,00   

  -из кредита    
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  -из буџета АПВ    

  -из донација    

463 
+ 

511 

28 Завршетак школске фискултурне сале у 
Банатском Карловцу 
Укупна вредност пројекта: 13.000.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 6.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 29 Центар за културу општине Алибунар – 
куповина озвучења 
Укупна вредност пројекта: 800.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 800.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 30 Израда пројекта техничког регу-лисања 
саобраћај за деоницу државних путев 
кроз насељена места 
Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 31 Пројектна документација за изво-ђење 
радова на реконструкцији, санацији 
зграда основних школа 
Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 
+ 

512 

32 Пројектовање, изградња и опремање 
сакупљачких станица у оквиру насеља 
Укупна вредност пројекта: 1.300.000,00 

   

 511 -из текућих прихода буџета 700.000,00   

 512  600.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

511 33 Улична расвета до румунског гробља у 
Алибунар 
Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 1.500.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

512 34 Унапређење нивоа телекомуникационих 
услуга у општини Алибунар – инстали-
рање и функционисање бежичне 
интернет мреже велике брзине 
(Broadband Wifi mesh) 
Укупна вредност пројекта: 12.500.000,00 

   

  -из текућих прихода буџета 12.500.000,00   

  -из кредита    

  -из буџета АПВ    

  -из донација    

      

 
 
 
 
 



 

Члан 4. 
           У члану 7. Одлуке, у оквиру табеле ''ОПШТИ ДЕО – ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА'', програм 1502 који је гласио: 

1502  Програм 4. Развој туризма 30.745.000,00 3,8% 870.000,00 31.615.000,00  

 1502-0001 Управљање развојем туризма 6.965.000,00 0,9% 870.000,00 7.835.000,00 Директор Туристичке 
организације 
Митровић Миодраг 

 1502-0002 Туристичка промоција 4.130.000,00 0,5%  4.130.000,00 Заменик директора 
Туристичке организације 
Пурић Весна 

 1502-П1 Пројекат: Санација и опремање зграде 
Горански дом на Девојачком бунару 

16.000.000,00 2,0%  16.000.000,00 Директор Туристичке 
организације 
Митровић Миодраг 

 1502-П2 Пројекат: Сеоске славе општине Алибунар 750.000,00 0,1%  750.000,00 Заменик директора 
Туристичке организације 
Пурић Весна 

 1502-П3 Пројекат: Санација базена 400.000,00 0,0%  400.000,00 Директор Туристичке 
организације  
Митровић Миодраг 

 1502-П4 Пројекат: Организација фестивала 
ROCKWOOD 2015 на Девојачком бунару 

2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 Туристичка организација 

  
мења се и гласи: 

1502  Програм 4. Развој туризма 30.745.000,00 3,8% 870.000,00 31.615.000,00  

 1502-0001 Управљање развојем туризма 6.965.000,00 0,9% 870.000,00 7.835.000,00 Директор Туристичке 
организације 
Митровић Миодраг 

 1502-0002 Туристичка промоција 4.130.000,00 0,5%  4.130.000,00 Заменик директора 
Туристичке организације 
Пурић Весна 

 1502-П1 Пројекат: Санација и опремање зграде 
Горански дом на Девојачком бунару 

3.500.000,00 0,4%  3.500.000,00 Директор Туристичке 
организације 
Митровић Миодраг 

 1502-П2 Пројекат: Сеоске славе општине Алибунар 750.000,00 0,1%  750.000,00 Заменик директора 
Туристичке организације 
Пурић Весна 

 1502-П3 Пројекат: Санација базена 400.000,00 0,0%  400.000,00 Директор Туристичке 
организације  
Митровић Миодраг 

 1502-П4 Пројекат: Организација фестивала 
ROCKWOOD 2015 на Девојачком бунару 

2.500.000,00 0,3%  2.500.000,00 Туристичка организација 

 1502-П5 Пројекат: Унапређење нивоа телекому-
никационих услуга у општини Алибунар - 
инсталирање и функционисање бежичне 

интернет мреже велике брзине (Broadband 
Wifi mesh) 

12.500.000,00 1,5%  12.500.000,00  
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Члан 5. 

           У истом члану 7. Одлуке, у оквиру табеле ''ОПШТИ ДЕО – ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА'', програм 0701 који је гласио: 
0701  Програм 7. Путна инфраструктура 29.523.788,00 3,6%  29.523.788,00  

 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 10.223.788,00 1,3%  10.223.788,00 ЈП ''Дирекција за изградњу 
и уређење општине 
Алибунар'' - 8.710.898,00 
Савет за безбедност 
саобраћаја – 1.512.890,00 

 0701-0002 Одржавање путева 13.000.000,00 1,6%  13.000.000,00 ЈП ''Дирекција за изградњу 
и уређење општине 
Алибунар'' 

 0701-П1 Пројекат: Израда пројекта техничког 
одржавања саобраћаја за деонице државних 

путева кроз насељена места 

1.600.000,00 0,2%  1.600.000,00 Савет за безбедност 
саобраћаја 

 0701-П2 Пројекат: Набавка аутомобила за потребе 
ПС Алибунар 

1.400.000,00 0,2%  1.400.000,00  Начелница општинске 
управе 

 0701-П3 Пројекат: Постављање светлосне сигнали-
зације на пешачком прелазу на државном 

путу I А реда број 3 код ОШ ''Први мај'' 
Владимировац 

3.300.000,00 0,4%  3.300.000,00 ЈП ''Дирекција за изградњу 
и уређење општине 
Алибунар'' 

 
мења се и гласи: 

0701  Програм 7. Путна инфраструктура 29.523.788,00 3,6%  29.523.788,00  

 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 10.223.788,00 1,3%  10.223.788,00 ЈП ''Дирекција за изградњу 
и уређење општине 
Алибунар'' - 8.710.898,00 
Савет за безбедност 
саобраћаја – 1.512.890,00 

 0701-0002 Одржавање путева 13.000.000,00 1,6%  13.000.000,00 ЈП ''Дирекција за изградњу 
и уређење општине 
Алибунар'' 

 0701-П1 Пројекат: Израда пројекта техничког 
одржавања саобраћаја за деонице државних 

путева кроз насељена места 

1.600.000,00 0,2%  1.600.000,00 Савет за безбедност 
саобраћаја 

 0701-П2 Пројекат: Техничко опремање ПС Алибунар 1.400.000,00 0,2%  1.400.000,00  Начелница општинске 
управе 

 0701-П3 Пројекат: Постављање светлосне сигнали-
зације на пешачком прелазу на државном 

путу I А реда број 3 код ОШ ''Први мај'' 
Владимировац 

3.300.000,00 0,4%  3.300.000,00 ЈП ''Дирекција за изградњу 
и уређење општине 
Алибунар'' 

 
Члан 6. 

             У члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 1 – Скупштина општине, глава 1.1. која је гласила: 
1 1.1      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602 - 
0001 

    
Програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и 
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градских општина 

   111    Извршни и законодавни органи    

    1 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 2.460.000,00  2.460.000,00 

    2 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 450.000,00  450.000,00 

    3 413 01 Накнаде у натури 0,00  0,00 

    4 414 01 Социјална давања запосленима 150.000,00  150.000,00 

    5 416 01 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

3.800.000,00  3.800.000,00 

    6 417 01 Одборнички додатак 2.500.000,00  2.500.000,00 

    7 421 01 Стални трошкови 1.350.000,00  1.350.000,00 

    8 422 01 Трошкови путовања 250.000,00  250.000,00 

    9 423 01 Услуге по уговору 14.000.000,00  14.000.000,00 

    10 424 01 Специјализоване услуге 150.000,00  150.000,00 

    11 425 01 Текуће поправке и одржавање 825.000,00  825.000,00 

    12 426 01 Материјал 2.250.000,00  2.250.000,00 

    13 444 01 Пратећи трошкови задуживања    

    14 481 01 
Дотације политичким партијама за редован 
рад 

1.500.000,00  1.500.000,00 

    15 482 01 Порези, обавезне таксе и казне 160.000,00  160.000,00 

    16 483 01 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00  100.000,00 

    17 512 01 Машине и опрема 1.550.000,00  1.550.000,00 

       Извор финансирања за функцију 111:    

      01 Приходи из буџета 31.495.000,00  31.495.000,00 

       Укупно функција 111 31.495.000,00  31.495.000,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

      01 Приходи из буџета 31.495.000,00  31.495.000,00 

       Свега за програмску активност 0602-0001 31.495.000,00  31.495.000,00 

 
мења се и гласи: 

1 1.1      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602 - 
0001 

    
Програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

   

   111    Извршни и законодавни органи    

    1 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 2.214.000.00  2.214.000.00 

    2 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 405.000.00  405.000.00 

    3 413 01 Накнаде у натури 0,00  0,00 

    4 414 01 Социјална давања запосленима 150.000,00  150.000,00 

    5 416 01 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

3.800.000,00  3.800.000,00 

    6 417 01 Одборнички додатак 2.500.000,00  2.500.000,00 

    7 421 01 Стални трошкови 1.350.000,00  1.350.000,00 

    8 422 01 Трошкови путовања 250.000,00  250.000,00 

    9 423 01 Услуге по уговору 13.700.000,00  13.700.000,00 
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    10 424 01 Специјализоване услуге 150.000,00  150.000,00 

    11 425 01 Текуће поправке и одржавање 825.000,00  825.000,00 

    12 426 01 Материјал 2.250.000,00  2.250.000,00 

    13 444 01 Пратећи трошкови задуживања    

    404 465 01 Остале текуће дотације по закону 591.000.00  591.000.00 

    14 481 01 
Дотације политичким партијама за редован 
рад 

1.500.000,00  1.500.000,00 

    15 482 01 Порези, обавезне таксе и казне 160.000,00  160.000,00 

    16 483 01 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00  100.000,00 

    17 512 01 Машине и опрема 1.550.000,00  1.550.000,00 

       Извор финансирања за функцију 111:    

      01 Приходи из буџета 31.495.000,00  31.495.000,00 

       Укупно функција 111 31.495.000,00  31.495.000,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

      01 Приходи из буџета 31.495.000,00  31.495.000,00 

       Свега за програмску активност 0602-0001 31.495.000,00  31.495.000,00 

 
Члан 7. 

           У истом члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, која је гласила: 
2 2.1      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    

  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602 - 
0001  

    
Програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

   

   111    Извршни и законодавни органи    

    22 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 7.800.000,00  7.800.000,00 

    23 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 1.400.000,00  1.400.000,00 

    24 413 01 Накнаде у натури 100.000,00  100.000,00 

    25 414 01 Социјална давања запосленима 100.000,00  100.000,00 

    26 415 01 Накнада трошкова за запослене 250.000,00  250.000,00 

    27 416 01 Награде запосленима и остали посеб.расходи  2.600.000,00  2.600.000,00 

    28 421 01 Стални трошкови 4.250.000,00  4.250.000,00 

    29 422 01 Трошкови путовања 465.000,00  465.000,00 

    30 423 01 Услуге по уговору 11.770.000,00  11.770.000,00 

    31 424 01 Специјализоване услуге 3.600.000,00  3.600.000,00 

    32 424 13 Специјализоване услуге 976.345,00  976.345,00 

    33 425 01 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00  1.500.000,00 

    34 426 01 Материјал 5.500.000,00  5.500.000,00 

    35 444 01 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000,00  1.000.000,00 

    36 472 01 Помоћ студентима 1.500.000,00  1.500.000,00 

    37 472 01 
Накнаде за социјалну заштиту, ђаци прваци, 
вуковци, спортисти 

500.000,00  500.000,00 

    38 482 01 Порези, обавезне таксе и казне 980.000,00  980.000,00 

    39 483 01 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000,00  2.000.000,00 

    40 484 01 Накнада штете за повреде или штету насталу 1.000.000,00  1.000.000,00 
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услед елементарних непогода или других 
природних узрока 

    41 485 01 
Накнада штете за повреду или штету насталу 
од стране државног органа 

2.000.000,00  2.000.000,00 

    42 499 01 Текућа резерва 3.000.000,00  3.000.000,00 

    43 499 01 Стална резерва 500.000,00  500.000,00 

    44 511 01 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00  5.000.000,00 

    45 511 13 Зграде и грађевински објекти 751.370,00  751.370,00 

    46 512 01 Машине и опрема 1.150.000,00  1.150.000,00 

    47 515 01 Нематеријална имовина 100.000,00  100.000,00 

       Извор финансирања за функцију 111:    

      01 Приходи из буџета 58.065.000,00  58.065.000,00 

      13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1.727.715,00  1.727.715,00 

       Укупно функција 111 59.792.715,00  59.792.715,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

      01 Приходи из буџета 58.065.000,00  58.065.000,00 

      13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1.727.715,00  1.727.715,00 

       Свега за програмску активност 0602-0001 59.792.715,00  59.792.715,00 

 
мења се и гласи: 

2 2.1      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    

  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602 - 
0001  

    
Програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

   

   111    Извршни и законодавни органи    

    22 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 7.050.000.00  7.050.000.00 

    23 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 1.270.000.00  1.270.000.00 

    24 413 01 Накнаде у натури 100.000,00  100.000,00 

    25 414 01 Социјална давања запосленима 100.000,00  100.000,00 

    26 415 01 Накнада трошкова за запослене 250.000,00  250.000,00 

    27 416 01 Награде запосленима и остали посеб.расходи  2.600.000,00  2.600.000,00 

    28 421 01 Стални трошкови 4.250.000,00  4.250.000,00 

    29 422 01 Трошкови путовања 465.000,00  465.000,00 

    30 423 01 Услуге по уговору 11.470.000,00  11.470.000,00 

    31 424 01 Специјализоване услуге 3.600.000,00  3.600.000,00 

    32 424 13 Специјализоване услуге 976.345,00  976.345,00 

    33 425 01 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00  1.500.000,00 

    34 426 01 Материјал 5.500.000,00  5.500.000,00 

    35 444 01 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000,00  1.000.000,00 

    405 465 01 Остале текуће дотације по закону 1.180.000.00  1.180.000.00 

    36 472 01 Помоћ студентима 1.500.000,00  1.500.000,00 

    37 472 01 Накнаде за социјалну заштиту, ђаци прваци, 500.000,00  500.000,00 
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вуковци, спортисти 

    38 482 01 Порези, обавезне таксе и казне 980.000,00  980.000,00 

    39 483 01 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000,00  2.000.000,00 

    40 484 01 
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других 
природних узрока 

1.000.000,00  1.000.000,00 

    41 485 01 
Накнада штете за повреду или штету насталу 
од стране државног органа 

2.000.000,00  2.000.000,00 

    42 499 01 Текућа резерва 3.000.000,00  3.000.000,00 

    43 499 01 Стална резерва 500.000,00  500.000,00 

    44 511 01 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00  5.000.000,00 

    45 511 13 Зграде и грађевински објекти 751.370,00  751.370,00 

    46 512 01 Машине и опрема 1.150.000,00  1.150.000,00 

    47 515 01 Нематеријална имовина 100.000,00  100.000,00 

       Извор финансирања за функцију 111:    

      01 Приходи из буџета 58.065.000,00  58.065.000,00 

      13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1.727.715,00  1.727.715,00 

       Укупно функција 111 59.792.715,00  59.792.715,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

      01 Приходи из буџета 58.065.000,00  58.065.000,00 

      13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1.727.715,00  1.727.715,00 

       Свега за програмску активност 0602-0001 59.792.715,00  59.792.715,00 

 
Члан 8. 

           У истом члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 3 – Општинска управа, глава 3.1, која је гласила: 
3 3.1      ОПШТИНСКА УПРАВА    

  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602 - 
0001  

    
Програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

   

   130    Опште услуге    

    63 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 56.046.205,00  56.046.205,00 

    64 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 10.468.080,00  10.468.080,00 

    65 413 01 Накнаде у натури 250.000,00  250.000,00 

    66 414 01 Социјална давања запосленима 3.300.000,00  3.300.000,00 

    67 415 01 Накнада трошкова за запослене 2.500.000,00  2.500.000,00 

    68 416 01 Награде запосленима и остали посеб.расходи  17.000.000,00  17.000.000,00 

    69 421 01 Стални трошкови 7.795.000,00  7.795.000,00 

    70 422 01 Трошкови путовања 350.000,00  350.000,00 

    71 423 01 Услуге по уговору 7.000.000,00  7.000.000,00 

    72 424 01 Специјализоване услуге 800.000,00  800.000,00 

    73 424 01 Специјализоване услуге 1.000.000,00  1.000.000,00 

    74 425 01 Текуће поправке и одржавање 2.890.000,00  2.890.000,00 
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    75 426 01 Материјал 5.500.000,00  5.500.000,00 

    76 441 01 Отплате домаћих камата 500.000,00  500.000,00 

    77 444 01 Пратећи трошкови задуживања 100.000,00  100.000,00 

    78 482 01 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 300.000,00 

 
300.000,00 

    79 483 01 
Новчане казне и пенали по решењу судова и 
судских тела 100.000,00 

 
100.000,00 

    80 512 01 Машине и опрема 4.000.000,00  4.000.000,00 

    81 515 01 Нематеријална имовина 4.000.000,00  4.000.000,00 

       Извор финансирања за функцију 130:    

      01 Приходи из буџета 123.899.285,00  123.899.285,00 

       Укупно функција 130 123.899.285,00  123.899.285,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

      01 Приходи из буџета 123.899.285,00  123.899.285,00 

       Свега за програмску активност 0602-0001 123.899.285,00  123.899.285,00 

 
мења се и гласи: 

3 3.1      ОПШТИНСКА УПРАВА    

  0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602 - 
0001  

    
Програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

   

   130    Опште услуге        .   

    63 411 01 Плате и додаци и накнаде запослених 51.246.205.00       51.246.205.00 

    64 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 9.568.080.00  9.568.080.00 

    65 413 01 Накнаде у натури 250.000,00  250.000,00 

    66 414 01 Социјална давања запосленима 3.300.000,00  3.300.000,00 

    67 415 01 Накнада трошкова за запослене 2.500.000,00  2.500.000,00 

    68 416 01 Награде запосленима и остали посеб.расходи  17.000.000,00  17.000.000,00 

    69 421 01 Стални трошкови 7.795.000,00  7.795.000,00 

    70 422 01 Трошкови путовања 350.000,00  350.000,00 

    71 423 01 Услуге по уговору 7.000.000,00  7.000.000,00 

    72 424 01 Специјализоване услуге 800.000,00  800.000,00 

    73 424 01 Специјализоване услуге 1.000.000,00  1.000.000,00 

    74 425 01 Текуће поправке и одржавање 2.890.000,00  2.890.000,00 

    75 426 01 Материјал 5.500.000,00  5.500.000,00 

    76 441 01 Отплате домаћих камата 500.000,00  500.000,00 

    77 444 01 Пратећи трошкови задуживања 100.000,00  100.000,00 

    406 465 01 Остале текуће дотације по закону 5.700.000.00  5.700.000.00 

    78 482 01 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 300.000,00 

 
300.000,00 

    79 483 01 
Новчане казне и пенали по решењу судова и 
судских тела 100.000,00 

 
100.000,00 

    80 512 01 Машине и опрема 4.000.000,00  4.000.000,00 

    81 515 01 Нематеријална имовина 4.000.000,00  4.000.000,00 
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       Извор финансирања за функцију 130:    

      01 Приходи из буџета 123.899.285,00  123.899.285,00 

       Укупно функција 130 123.899.285,00  123.899.285,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

      01 Приходи из буџета 123.899.285,00  123.899.285,00 

       Свега за програмску активност 0602-0001 123.899.285,00  123.899.285,00 

 
Члан 9. 

           У истом члану 9. Одлуке, у Разделу 3 – Општинска управа, глава 3.1, Програмска класификација 0701-П2, уместо назива: ''Пројекат: Набавка 
аутомобила за потребе ПС Алибунар'', треба да стоји: ''Пројекат: Техничко опремање ПС Алибунар''. 
 

Члан 10. 
           У истом члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 3 – Општинска управа, глава 2.1, која је гласила: 

3 2.1      
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА  
''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР    

  1201     ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  
1201-
0001 

        
Програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа 
културе    

   820       Услуге културе       

     155 411 01 Плате и додаци  и накнаде  запосленх 6.150.000,00   6.150.000,00 

     156 412 01  Социјални доприноси на терет послодавца 1.100.000,00   1.100.000,00 

     157 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

     158 414 01 Социјална давања запосленима 210.000,00   210.000,00 

     159 415 01 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00   150.000,00 

     160 416 01 
Награде запосленима  и остали посебни 
расходи 

50.000,00   50.000,00 

     161 421 01 Стални трошкови 625.000,00   625.000,00 

     162 422 01 Трошкови путовања 15.000,00   15.000,00 

     163 423 01 Услуге по уговору 140.000,00   140.000,00 

     164 424 01 Специјализоване услуге 40.000,00   40.000,00 

     165 425 01 Текуће поправке и одржавање 50.000,00   50.000,00 

     166 426 01 Материјал 70.000,00   70.000,00 

     167 444 01 Пратећи трошкови задуживања 0,00   0,00 

     168 482 01 Порези,обавезне таксе и казне  20.000,00   20.000,00 

     169 512 01 Машине и опрема  50.000,00   50.000,00 

     170 515 01 Књиге у библиотеци  0,00   0,00 

           Извор финансирања за функцију 820:       

         01 Приходи из буџета 8.690.000,00   8.690.000,00 

           Укупно функција 820 8.690.000,00   8.690.000,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 1201-0001:       

         01 Приходи из буџета 8.690.000,00   8.690.000,00 

           Свега за програмску активност 1201-0001 8.690.000,00   8.690.000,00 
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мења се и гласи: 

3 2.1      
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА  
''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР    

  1201     ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  
1201-
0001 

        
Програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа 
културе    

   820       Услуге културе       

     155 411 01 Плате и додаци  и накнаде  запосленх 5.537.000.00  5.537.000.00 

     156 412 01  Социјални доприноси на терет послодавца 1.027.000.00   1.027.000.00 

     157 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

     158 414 01 Социјална давања запосленима 210.000,00   210.000,00 

     159 415 01 Накнаде трошкова за запослене 150.000,00   150.000,00 

     160 416 01 
Награде запосленима  и остали посебни 
расходи 

50.000,00   50.000,00 

     161 421 01 Стални трошкови 625.000,00   625.000,00 

     162 422 01 Трошкови путовања 15.000,00   15.000,00 

     163 423 01 Услуге по уговору 140.000,00   140.000,00 

     164 424 01 Специјализоване услуге 40.000,00   40.000,00 

     165 425 01 Текуће поправке и одржавање 50.000,00   50.000,00 

     166 426 01 Материјал 70.000,00   70.000,00 

     167 444 01 Пратећи трошкови задуживања 0,00   0,00 

    407 465 01 Остале текуће дотације по закону 686.000.00  686.000.00 

     168 482 01 Порези,обавезне таксе и казне  20.000,00   20.000,00 

     169 512 01 Машине и опрема  50.000,00   50.000,00 

     170 515 01 Књиге у библиотеци  0,00   0,00 

           Извор финансирања за функцију 820:       

         01 Приходи из буџета 8.690.000,00   8.690.000,00 

           Укупно функција 820 8.690.000,00   8.690.000,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 1201-0001:       

         01 Приходи из буџета 8.690.000,00   8.690.000,00 

           Свега за програмску активност 1201-0001 8.690.000,00   8.690.000,00 

 
Члан 11. 

           У истом члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 3 – Општинска управа, глава 2.2, која је гласила: 

3 2.2      
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР    

  1201     ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  
1201-
0001 

        
Програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа 
културе    

   820       Услуге културе       

     174 411 01 Плате и додаци  и накнаде  запосленх 1.650.000,00   1.650.000,00 

     175 412 01  Социјални доприноси на терет послодавца 300.000,00   300.000,00 

     176 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 
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     177 414 01 Социјална давања запосленима 100.000,00   100.000,00 

     178 416 01 
Награде запосленима  и остали посебни 
расходи 

150.000,00   150.000,00 

     179 421 01 Стални трошкови 1.320.000,00   1.320.000,00 

     180 422 01 Трошкови путовања 100.000,00   100.000,00 

     181 423 01 Услуге по уговору 180.000,00   180.000,00 

     182 424 01 Специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00 

     183 425 01 Текуће поправке и одржавање 500.000,00   500.000,00 

     184 426 01 Материјал 650.000,00   650.000,00 

     185 444 01 Пратећи трошкови задуживања 20.000,00   20.000,00 

     186 482 01 Порези,обавезне таксе и казне  45.000,00   45.000,00 

     187 512 01 Машине и опрема  200.000,00   200.000,00 

           Извор финансирања за функцију 820       

         01 Приходи из буџета 5.285.000,00   5.285.000,00 

           Укупно функција 820 5.285.000,00   5.285.000,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 1201-0001       

         01 Приходи из буџета 5.285.000,00   5.285.000,00 

           Свега за програмску активност 1201-0001 5.285.000,00   5.285.000,00 

 
мења се и гласи: 

3 2.2      
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР    

  1201     ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  
1201-
0001 

        
Програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа 
културе    

   820       Услуге културе       

     174 411 01 Плате и додаци  и накнаде  запосленх 1.500.000.00  1.500.000.00 

     175 412 01  Социјални доприноси на терет послодавца 280.000.00   280.000.00 

     176 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

     177 414 01 Социјална давања запосленима 100.000,00   100.000,00 

     178 416 01 
Награде запосленима  и остали посебни 
расходи 

150.000,00   150.000,00 

     179 421 01 Стални трошкови 1.320.000,00   1.320.000,00 

     180 422 01 Трошкови путовања 100.000,00   100.000,00 

     181 423 01 Услуге по уговору 180.000,00   180.000,00 

     182 424 01 Специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00 

     183 425 01 Текуће поправке и одржавање 500.000,00   500.000,00 

     184 426 01 Материјал 650.000,00   650.000,00 

     185 444 01 Пратећи трошкови задуживања 20.000,00   20.000,00 

    408 465 01 Остале текуће дотације по закону 170.000.00  170.000.00 

     186 482 01 Порези,обавезне таксе и казне  45.000,00   45.000,00 

     187 512 01 Машине и опрема  200.000,00   200.000,00 

           Извор финансирања за функцију 820       

         01 Приходи из буџета 5.285.000,00   5.285.000,00 
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           Укупно функција 820 5.285.000,00   5.285.000,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 1201-0001       

         01 Приходи из буџета 5.285.000,00   5.285.000,00 

           Свега за програмску активност 1201-0001 5.285.000,00   5.285.000,00 

 
Члан 12. 

           У истом члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 3 – Општинска управа, глава 3, која је гласила: 

3 3      
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР    

  2001     
ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ    

  
2001-
0001 

        
Програмска активност 0001 
 Функционисање предшколских установа    

   911       Предшколско образовање       

     193 411 01 Плате , додаци и накнаде за  запослене 31.200.000.00 8.017.898,00 39.217.898,00 

     194 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 6.557.648,00   6.557.648,00 

     195 413 01 Накнаде у натури 320.000,00 200.000,00 520.000,00 

     196 414 01 Социјална давања запосленима 400.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00 

     197 415 01 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00   2.000.000,00 

     198 416 01 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

400.000,00   400.000,00 

     199 421 01 Стални трошкови 7.045.000,00 1.020.000,00 8.065.000,00 

     200 422 01 Трошкови путовања 0,00 150.000,00 150.000,00 

     201 423 01 Услуге по уговору 320.000,00 1.070.000,00 1.390.000,00 

     202 424 01 Специјализоване услуге 3.350.000,00 400.000,00 3.750.000,00 

     203 425 01 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 1.650.000,00 2.050.000,00 

     204 426 01  Материјал 5.530.000,00 2.665.000,00 8.195.000,00 

     205 482 01 Порези,обавезне таксе и казне    80.000,00 80.000,00 

     206 512 01 Машине и опрема  0,00 880.000,00 880.000,00 

           Извор финансирања за функцију 911       

         01 Приходи из буџета 57.522.648,00   57.522.648,00 

         07 Донације од осталих нивоа власти   11.497.898,00 11.497.898,00 

         04 Сопствени приходи   8.235.000,00 8.235.000,00 

           Укупно функција 911 57.522.648,00 19.732.898,00 77.255.546,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 2001-0001       

         01 Приходи из буџета 57.522.648,00   57.522.648,00 

         04 Сопствени приходи   8.235.000,00 8.235.000,00 

         07 Донације од осталих нивоа власти   11.497.898,00 11.497.898,00 

           Свега за програмску активност 2001-0001 57.522.648,00 19.732.898,00 77.255.546,00 

 
мења се и гласи: 

3 3      
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР    

  2001     ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО    
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ВАСПИТАЊЕ 

  
2001-
0001 

        
Програмска активност 0001 
 Функционисање предшколских установа    

   911       Предшколско образовање       

     193 411 01 Плате , додаци и накнаде за  запослене 28.080.000.00 7.215.898.00 35.295.898.00 

     194 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 5.975.648.00   5.975.648.00 

     195 413 01 Накнаде у натури 320.000,00 200.000,00 520.000,00 

     196 414 01 Социјална давања запосленима 400.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00 

     197 415 01 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00   2.000.000,00 

     198 416 01 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

400.000,00   400.000,00 

     199 421 01 Стални трошкови 7.045.000,00 1.020.000,00 8.065.000,00 

     200 422 01 Трошкови путовања 0,00 150.000,00 150.000,00 

     201 423 01 Услуге по уговору 320.000,00 1.070.000,00 1.390.000,00 

     202 424 01 Специјализоване услуге 3.350.000,00 400.000,00 3.750.000,00 

     203 425 01 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 1.650.000,00 2.050.000,00 

     204 426 01  Материјал 5.530.000,00 2.665.000,00 8.195.000,00 

    409 465 01 Остале текуће дотације по закону 3.702.000.00 802.000.00 4.504.000.00 

     205 482 01 Порези,обавезне таксе и казне    80.000,00 80.000,00 

     206 512 01 Машине и опрема  0,00 880.000,00 880.000,00 

           Извор финансирања за функцију 911       

         01 Приходи из буџета 57.522.648,00   57.522.648,00 

         07 Донације од осталих нивоа власти   11.497.898,00 11.497.898,00 

         04 Сопствени приходи   8.235.000,00 8.235.000,00 

           Укупно функција 911 57.522.648,00 19.732.898,00 77.255.546,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 2001-0001       

         01 Приходи из буџета 57.522.648,00   57.522.648,00 

         04 Сопствени приходи   8.235.000,00 8.235.000,00 

         07 Донације од осталих нивоа власти   11.497.898,00 11.497.898,00 

           Свега за програмску активност 2001-0001 57.522.648,00 19.732.898,00 77.255.546,00 

 
Члан 13. 

           У истом члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 3 – Општинска управа, глава 4, која је гласила: 

3 4      
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР    

  1502     ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА    

  
1502-
0001 

        
 Програмска активност 0001 
Управљање развојем туризма    

   473       Услуге туризма       

     208 411 01 Плате, додаци и накнаде за  запослене 1.800.000,00   1.800.000,00 

     209 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 350.000,00   350.000,00 

     210 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

     211 414 01 Социјална давања запосленима 20.000,00   20.000,00 

     212 421 01 Стални трошкови 1.360.000,00   1.360.000,00 

     213 422 01 Трошкови путовања 20.000,00   20.000,00 
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     214 423 01 Услуге по уговору 1.210.000,00   1.210.000,00 

     215 424 01 Специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00 

     216 425 01 Текуће поправке и одржавање 1.250.000,00   1.250.000,00 

     217 426 01 Материјал 590.000,00 870.000,00 1.460.000,00 

     218 482 01 Порези,обавезне таксе и казне  20.000,00   20.000,00 

     219 483 01 
Новчане казне и пенали по решењу судова и  
судских тела 

125.000,00   125.000,00 

     220 512 01 Машине и опрема  150.000,00   150.000,00 

       Извор финансирања за функцију 473       

      01 Приходи из буџета 6.965.000,00   6.965.000,00 

      04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

       Укупно функција 473 6.965.000,00 870.000,00 7.835.000,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 1502-0001       

      01 Приходи из буџета 6.965.000,00   6.965.000,00 

      04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

       Свега за програмску активност 1502-0001 6.965.000,00 870.000,00 7.835.000,00 

  
1502-
0002 

     
Програмска активност 0002 
Туристичка промоција       

    473    Услуге туризма       

      221 423  Услуге по уговору 130.000,00   130.000,00 

      222 424  Специјализоване услуге 4.000.000,00   4.000.000,00 

         Извор финансирања за функцију 473       

        01 Приходи из буџета 4.130.000,00   4.130.000,00 

         Укупно функција 473 4.130.000,00   4.130.000,00 

         
Извор финансирања за програмску 
активност 1502-0002       

        01 Приходи из буџета 4.130.000,00   4.130.000,00 

         Свега за програмску активност 1502-0002 4.130.000,00   4.130.000,00 

  1502-П1      
Пројекат: Санација и опремање зграде 
Горанског дома на Девојачком  бунару       

   473    Услуге туризма       

     223 511  Зграде и грађевински објекти 8.500.000,00   8.500.000,00 

     224 512  Машине и опрема  7.500.000,00   7.500.000,00 

        Извор финансирања за функцију 473       

       01 Приходи из буџета 16.000.000,00   16.000.000,00 

        Укупно функција 473 16.000.000,00   16.000.000,00 

        Извор финансирања за пројекат 1502-П1       

       01 Приходи из буџета 16.000.000,00   16.000.000,00 

        Свега за пројекат 1502-П1 16.000.000,00   16.000.000,00 

  1502-П2      Пројекат: Сеоске славе општине Алибунар       

    473    Услуге туризма       

     225 423  Услуге по уговору 750.000,00   750.000,00 

        Извор финансирања за функцију 473       

       01 Приходи из буџета 750.000,00   750.000,00 

        Укупно функција 473 750.000,00   750.000,00 



Број 10 – Страна 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 16.03.2015. 

 
        Извор финансирања за пројекат 1502-П2       

       01 Приходи из буџета 750.000,00   750.000,00 

        Свега за пројекат 1502-П2 750.000,00   750.000,00 

  1502-П3     Пројекат: Санација базена       

    473    Услуге туризма       

     226 425  Текуће поправке и одржавање 400.000,00   400.000,00 

        Извор финансирања за функцију 473       

       01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

        Укупно функција 473 400.000,00   400.000,00 

        Извор финансирања за пројекат 1502-П3       

       01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

        Свега за пројекат 1502-П3 400.000,00   400.000,00 

  1502-П4     
Пројекат: Организација фестивала 
ROCKWOOD 2015 на Девојачком бунару       

    473    Услуге туризма       

     227 424 01 Специјализоване услуге 2.500.000,00   2.500.000,00 

        Извор финансирања за функцију 473:       

       01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

         Укупно функција 473 2.500.000,00   2.500.000,00 

        Извор финансирања за пројекат 1502-П4:       

       01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

        Свега за пројекат 1502-П4 2.500.000,00   2.500.000,00 

        Извор финансирања за главу 3.4       

       01 Приходи из буџета 30.745.000,00   30.745.000,00 

       04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

        Укупно за главу 3.4 30.745.000,00 870.000,00 31.615.000,00 

        Извор финансирања за програм 4       

       01 Приходи из буџета 30.745.000,00   30.745.000,00 

       04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

        Свега програм 4 30.745.000,00 870.000,00 31.615.000,00 

 
мења се и гласи: 

3 4      
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 
АЛИБУНАР    

  1502     ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА    

  
1502-
0001 

        
 Програмска активност 0001 
Управљање развојем туризма    

   473       Услуге туризма       

     208 411 01 Плате, додаци и накнаде за  запослене 1.622.000.00  1.622.000.00 

     209 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 318.000.00   318.000.00 

     210 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

     211 414 01 Социјална давања запосленима 20.000,00   20.000,00 

     212 421 01 Стални трошкови 1.360.000,00   1.360.000,00 

     213 422 01 Трошкови путовања 20.000,00   20.000,00 

     214 423 01 Услуге по уговору 1.210.000,00   1.210.000,00 

     215 424 01 Специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00 
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     216 425 01 Текуће поправке и одржавање 1.250.000,00   1.250.000,00 

     217 426 01  Материјал 590.000,00 870.000,00 1.460.000,00 

    410 465 01 Остале текуће дотације по закону 210.000.00  210.000.00 

     218 482 01 Порези,обавезне таксе и казне  20.000,00   20.000,00 

     219 483 01 
Новчане казне и пенали по решењу судова и  
судских тела 

125.000,00   125.000,00 

     220 512 01 Машине и опрема  150.000,00   150.000,00 

       Извор финансирања за функцију 473       

      01 Приходи из буџета 6.965.000,00   6.965.000,00 

      04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

       Укупно функција 473 6.965.000,00 870.000,00 7.835.000,00 

       
Извор финансирања за програмску 
активност 1502-0001       

      01 Приходи из буџета 6.965.000,00   6.965.000,00 

      04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

       Свега за програмску активност 1502-0001 6.965.000,00 870.000,00 7.835.000,00 

  
1502-
0002 

       
Програмска активност 0002 
Туристичка промоција       

    473      Услуге туризма       

      221 423  Услуге по уговору 130.000,00   130.000,00 

      222 424  Специјализоване услуге 4.000.000,00   4.000.000,00 

          Извор финансирања за функцију 473       

         01 Приходи из буџета 4.130.000,00   4.130.000,00 

          Укупно функција 473 4.130.000,00   4.130.000,00 

          
Извор финансирања за програмску 
активност 1502-0002       

         01 Приходи из буџета 4.130.000,00   4.130.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0002 4.130.000,00   4.130.000,00 

  1502-П1       
Пројекат: Санација и опремање зграде 
Горанског дома на Девојачком  бунару       

   473     Услуге туризма       

     223 511  Зграде и грађевински објекти 3.200.000,00   3.200.000,00 

    224 512   Машине и опрема  300.000,00   300.000,00 

         Извор финансирања за функцију 473       

       01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

        Укупно функција 473 3.500.000,00   3.500.000,00 

        Извор финансирања за пројекат 1502-П1       

       01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

        Свега за пројекат 1502-П1 3.500.000,00   3.500.000,00 

  1502-П2      Пројекат: Сеоске славе општине Алибунар       

    473     Услуге туризма       

     225 423  Услуге по уговору 750.000,00   750.000,00 

         Извор финансирања за функцију 473       

        01 Приходи из буџета 750.000,00   750.000,00 

         Укупно функција 473 750.000,00   750.000,00 

         Извор финансирања за пројекат 1502-П2       
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        01 Приходи из буџета 750.000,00   750.000,00 

         Свега за пројекат 1502-П2 750.000,00   750.000,00 

  1502-П3      Пројекат: Санација базена       

    473     Услуге туризма       

     226 425  Текуће поправке и одржавање 400.000,00   400.000,00 

         Извор финансирања за функцију 473       

        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

         Укупно функција 473 400.000,00   400.000,00 

         Извор финансирања за пројекат 1502-П3       

        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

         Свега за пројекат 1502-П3 400.000,00   400.000,00 

  1502-П4      
Пројекат: Организација фестивала 
ROCKWOOD 2015 на Девојачком бунару       

    473     Услуге туризма       

     227 424 01 Специјализоване услуге 2.500.000,00   2.500.000,00 

           Извор финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

            Укупно функција 473 2.500.000,00   2.500.000,00 

           Извор финансирања за пројекат 1502-П4:       

          01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

           Свега за пројекат 1502-П4 2.500.000,00   2.500.000,00 

  1502-П5     

Пројекат: Унапређење нивоа телекому-
никационих услуга у општини Алибунар - 
инсталирање и функционисање бежичне 
интернет мреже велике брзине (Broadband 
Wifi mesh)    

   473     Услуге туризма    

    412 512 01 Машине и опрема  12.500.000,00  12.500.000,00 

            Укупно функција 473 12.500.000,00   12.500.000,00 

           Извор финансирања за пројекат 1502-П5:       

          01 Приходи из буџета 12.500.000,00   12.500.000,00 

           Свега за пројекат 1502-П5 12.500.000,00   12.500.000,00 

            Укупно функција 473 12.500.000,00  12.500.000,00 

           Извор финансирања за пројекат 1502-П5:    

          01 Приходи из буџета 12.500.000,00  12.500.000,00 

           Свега за пројекат 1502-П5 12.500.000,00  12.500.000,00 

           Извор финансирања за главу 3.4       

          01 Приходи из буџета 30.745.000,00   30.745.000,00 

          04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

           Укупно за главу 3.4 30.745.000,00 870.000,00 31.615.000,00 

           Извор финансирања за програм 4       

          01 Приходи из буџета 30.745.000,00   30.745.000,00 

          04 Сопствени приходи   870.000,00 870.000,00 

            Свега програм 4 30.745.000,00 870.000,00 31.615.000,00 

 
 



Број 10 – Страна 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 16.03.2015. 

 
Члан 14. 

           У истом члану 9. Одлуке, досадашња табела за Раздео 3 – Општинска управа, глава 5, која је гласила: 
3 5      ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР    

  1501     
ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ    

  
1501-
0001 

        
Програмска активност 0001 
Подршка постојећој привреди    

   474       Вишенаменски развојни пројекти       

     228 411 01 Плате , додаци и накнаде за запослене 852.000,00   852.000,00 

     229 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 152.508,00   152.508,00 

     230 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

     231 414 01 Социјална давања запосленима 50.000,00   50.000,00 

     232 415 01 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00   100.000,00 

     233 421 01 Стални трошкови 430.000,00   430.000,00 

     234 422 01 Трошкови путовања 95.000,00   95.000,00 

     235 423 01 Услуге по угвору 2.510.000,00   2.510.000,00 

     236 424 01 Специјализоване услуге 30.000,00   30.000,00 

     237 425 01 Текуће поправке и одржавања 50.000,00   50.000,00 

     238 426 01 Материјал 540.000,00   540.000,00 

     239 482 01 Порези ,обавезне таксе и казне  40.000,00   40.000,00 

     240 512 01 Машине и опрема  100.000,00   100.000,00 

           Извор финансирања за функцију 474       

         01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

           Укупно функција 474 4.969.508,00   4.969.508,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 1501-0001       

         01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

           Свега за програмску активност 1501-0001 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Извор финансирања за главу 3.5       

      01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Свега глава 3.5 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Извор финансирања за програм 3       

      01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Свега програм 3 4.969.508,00   4.969.508,00 

 
мења се и гласи: 

3 5      ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР    

  1501     
ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ    

  
1501-
0001 

        
Програмска активност 0001 
Подршка постојећој привреди    

   474       Вишенаменски развојни пројекти       

     228 411 01 Плате , додаци и накнаде за запослене 778.000.00  778.000.00 

     229 412 01 Социјални доприноси на терет послодавца 129.508.00   129.508.00 

     230 413 01 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

     231 414 01 Социјална давања запосленима 50.000,00   50.000,00 
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     232 415 01 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00   100.000,00 

     233 421 01 Стални трошкови 430.000,00   430.000,00 

     234 422 01 Трошкови путовања 95.000,00   95.000,00 

     235 423 01 Услуге по угвору 2.510.000,00   2.510.000,00 

     236 424 01 Специјализоване услуге 30.000,00   30.000,00 

     237 425 01 Текуће поправке и одржавања 50.000,00   50.000,00 

     238 426 01 Материјал 540.000,00   540.000,00 

    411 465 01 Остале текуће дотације по закону 97.000.00  97.000.00 

     239 482 01 Порези ,обавезне таксе и казне  40.000,00   40.000,00 

     240 512 01 Машине и опрема  100.000,00   100.000,00 

           Извор финансирања за функцију 474       

         01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

           Укупно функција 474 4.969.508,00   4.969.508,00 

           
Извор финансирања за програмску 
активност 1501-0001       

         01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

           Свега за програмску активност 1501-0001 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Извор финансирања за главу 3.5       

      01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Свега глава 3.5 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Извор финансирања за програм 3       

      01 Приходи из буџета 4.969.508,00   4.969.508,00 

        Свега програм 3 4.969.508,00   4.969.508,00 

 
Члан 15. 

       Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се за буџетску 
2015. годину, односно од 01. јануара 2015. године.   

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-16/15-06 
Датум: 16. март 2015. године 
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 



 

48. 
На основу чланова 33-38.Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009, 

78/2011), члана 5. 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 30. 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'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 
основу предлога Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 30. седници 
одржаној 16. марта 2015. године, донела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ДУГОМ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се уређује начин управљања дугом Општине Алибунар (у даљем тексту: општина), 
на тај начин што се утврђује износ и врсте задужења и процес задуживања. 
 

Члан 2. 
У управљању дугом органи Општине ће поступати у складу са опште прихваћеним принципом да 

текући расходи буџета буду финансирани из текућих прихода, при чему ће суфицит текућих прихода над 
текућим расходима бити коришћен за финансирање капиталних расхода и отплату зајмова. 
 

Члан 3. 
Општина се може краткорочно задужити само у случају дефицита текуће ликвидности који се не 

може покрити резервом текуће ликвидности консолидованог рачуна трезора, уз поштовање Закона о јавном 
дугу. 
 

Члан 4. 
Општина се може дугорочно задуживати за финансирање само оних капиталних инвестиционих 

пројеката, који се не могу ефикасно финансирати из буџетских прихода, донација, субвенционираних 
зајмова, предприступних фондова Европске уније, или из трансферних и других средстава буџета 
Републике Србије. 
 

Члан 5. 
Приоритетне инвестиције, које ће се финансирати задуживањем, биће одређене Планом капиталних 

инвестиција, који усваја Скупштина општине. 
 

Члан 6. 
Одлуку о дугорочном задуживању доноси Скупштина општине, по прибављеном мишљењу 

Министарства финансија, сагласно Закону о јавном дугу, Статуту општине и овом Одлуком. 
 

Члан 7. 
Општина се може задуживати на домаћем и страном тржишту. 

 
Члан 8. 

Општина се може задуживати емисијом општинских обавезница. Након одлуке скупштине о емисији 
општинских обавезница, општина покреће процедуру емисије обавезница: 

– избор финансијског саветника емисије, 
– припрему емисије обавезница, 
– позив инвеститорима за упис и куповину обавезница, 
– решење комисије за хартије од вредности о одобрењу издавања обавезница без јавне понуде, 
– регистрацију куповине у Централном регистру хартија од вредности. 

 
Члан 9. 

У циљу транспарентног и задуживања по најповољнијим условима, набавка  дугорочних зајмова 
биће вршена у поступку јавне набавке, сагласно Закону о јавним набавкама и чл. 57. Закона о буџетском 
систему. 
 

Члан 10. 
Приликом задуживања општине за финансирање капиталног инвестиционог пројекта јавног 
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предузећа, потребно је регулисати однос између општине и јавног предузећа на следећи начин: 
– да се јавно предузеће укључи у отплату зајма, издвајањем средстава из остварене добити, 

евентуалних инвестиционих средстава које убира кроз наплату (инвестициони динар) или из цене 
прикључка. Ова средства би се уплаћивала у буџетски фонд општине који ће бити основан за отплату 
зајма, сагласно члану 44. Закона о буџетском систему; 

– да се у уговору о дугорочном зајму предвиди могућност преношења дуга са општине на јавно 
предузеће, уколико оно постане финансијски јако и кредитно способно да преузме отплату зајма, или буде 
приватизовано. 
 

Члан 11. 
Дугорочно задуживање општине за капиталне инвестиционе расходе неће премашивати 

ограничења дефинисана чланом 36. Закона о јавном дугу. 
 

Члан 12. 
Доспеће дугорочног зајма неће бити дуже од периода трајања пројекта, који се финансира из 

позајмљених средстава, осим у случају изузетно повољне кредитне линије. 
 

Члан 13. 
Период одлагања отплате главнице дуга (тзв. ''грејс'' период) треба да буде што краћи, тако да: 
– за приходне капиталне инвестиције не буде дужи од почетка наплате прихода инвестиционог 

пројекта, 
– за капиталне инвестиције без будућих прихода, не буде дужи од очекиваног периода завршетка 

изградње инвестиционог пројекта. 
 

Члан 14. 
Динамика отплате дугорочног зајма може бити уговорена: 

- у једнаким ануитетима током периода отплате дуга (ануитет је збир отплате главнице дуга и 
камате). 

- у једнаким отплатама главнице дуга, са обрачуном припадајуће камате на неотплаћени дуг, и у 
облику који је тренутно тржишно најповољнији. 

Уговарање једнократне отплате целокупне главнице дуга о року доспећа зајма је дозвољено уколико 
динамика прилива буџетских средстава то омогућује. 
 

Члан 15. 
Општина ће тежити да уговори зајам са фиксном каматном стопом. 
Уколико није могуће уговорити фиксну каматну стопу, при уговарању зајма са променљивом 

каматном стопом, мора да буде јасно и једнозначно дефинисан начин утврђивања каматне стопе. Том 
приликом могу бити коришћене следеће каматне стопе: принос на обавезнице Владе Републике Србије, 
Белибор, Еурибор, Либор или нека друга референтна тржишна каматна стопа. 
 

Члан 16. 
У циљу избегавања ризика девизног курса општина ће се задуживати у динарима, увек када то буде 

могуће, сагласно добијеним понудама. 
У случају задуживања у страној валути општина ће користити расположиве финансијске 

инструменте на девизном тржишту за заштиту од ризика девизног курса, као што су: терминска и своп 
куповина и продаја валуте, односно неки други инструменти, сагласно Одлуци Народне банке Србије о 
условима и начину рада девизног тржишта (''Сл гласник РС'' бр. 10/2011, 109/2012 и 55/2014). 

У случају задуживања у страној валути у уговору јасно мора бити прецизиран курс (средњи, 
продајни или куповни) и дан за обрачун каматне стопе, као и референтна каматна стопа из члана 15. ове 
Одлуке. 
 

Члан 17. 
Општина ће понудити расположиве инструменте обезбезбеђења, сагласно прописима Народне 

банке Србије који важи у тренутку покретања поступка набавке кредита, који су од значаја за добијање 
дугорочног зајма по најповољнијим условима. 

Редослед инструмената обезбеђења који се нуде је следећи: 
1. општи приходи буџета, 
2. меница општине Алибунар, 
3. ручна залога хартије од вредности или других покретних ствари, 
4. средства фонда за отплату дуга 
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5. јемство другог правног лица, 
6. хипотека. 
Општина може понудити инструмент обезбеђења под наредним редним бројем, сходно редоследу 

из става 2. овог члана, само по добијању написмено образложеног одбијања претходно рангираног 
инструмента. 

За стављање под хипотеку може се понудити сва имовина која није у функцији обављања изворних 
и поверених послова општине, и за коју је добијена сагласност Републичке дирекције за имовину, само у 
случају да други инструменти обезбеђења нису прихватљиви, или не омогућују зајам по најповољнијим 
условима. 
 

Члан 18. 
Општина ће вршити рефинансирање дугорочних зајмова у условима када промене на тржишту 

капитала омогуће постизање уштеде у укупним трошковима финансирања капиталне инвестиције. 
 

Члан 19. 
Све карактеристике кредита наведене у кредитном захтеву, морају да се нађу у коначном тексту 

уговора и не могу бити подложни промени од стране понуђача (банака и других). 
Уговор мора да садржи обавезу редовног извештавања о стању кредита и о изменама услова 

коришћења кредита. 
 

Члан 20. 
Сви финансијски извештаји и извештаји о задуживању биће у потпуности доступни и отворени за 

јавност. 
 

Члан 21. 
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: 400-17/15-06 
Датум: 16. март 2015.г. 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

49. 
          На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
испр., 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014)), члана 20. ст. 
1. тач. 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 84/2014-др.закон), чл. 4. ст. 1. и 3. 
и чл. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС ", бр. 88/2011), чл. 15. ст. 1. тач. 6. и чл. 
40. ст. 1. тач. 7. 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 30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године доноси  
 

ОДЛУКУ  
О КОМУНАЛНОМ РЕДУ И УРЕЂЕЊУ 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

           Овом Одлуком уређује се комунални ред и уређење и одржавање комуналног реда и уређење у свим 
насељеним местима општине Алибунар, прописују се услови и начин одржавања чистоће, уређење и 
унапређење површина јавне намене и комуналних објеката и уређаја изграђених и постављених на 
површинама јавне намене у циљу побољшања опште хигијене и естетског изгледа насељених места у 
општини Алибунар, као и унапређења културних услова заједничког живота становништва. 
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Члан 2.  

      Под комуналним редом и уређењем подразумева се: 
1. одржавање чистоће на површинама јавне намене у свим насељеним местима општине Алибунар, 

односно чишћење, прикупљање и одвожење комуналног отпада са свих асфалтираних, бетонских и 
поплочаних површина јавне намене које се користе за пешачки саобраћај; 

2. одржавање улица и путева у свим насељеним местима општине Алибунар као и извођење радова 
којима се обезбеђује несметано одвијање колског саобраћаја и чува и унапређује употребна 
вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.; 

3. уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених површина у оквиру насељених 
места у општини Алибунар, излетишта и рекреативних површина; 

4. уређење, текуће и инвастиционо одржавање и санација јавних чесми, бунара, фонтана и купалишта; 
5. уређење, текуће и инвастиционо одржавање и санација система јавних отворених и затворених 

канала кишне канализације по насељеним местима општине Алибунар; 
6. извођење грађевинских радова на површинама јавне намене при редовном одржавању и санацији 

постојећих комуналних објеката и изградњи нових комуналних објеката као и одржавање постојећих 
и планирање и постављање нових комуналних уређаја;  

 
Члан 3. 

     Површине јавне намене јесте земљиште које је планским документом одређено за уређење или 
изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у 
складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.) и намењено за обављање јавних активности и 
које су као такве доступне становништву: 

1. површине јавне намене намењене колском и пешачком саобраћају (коловози, паркиралишта, 
тротоари, пешачке стазе, тргови, мостови  и сл.);  

2. зелене површине (паркови, травњаци, цветњаци и други цветни и јавни засади);  
3. уређене и неуређене површине око стамбених, пословних, спортских  и других објеката;  
4. потоци и отворени и затворени улични канали атмосферске канализације у насељеним местима; 
5. спомен обележја, излетишта, природне и радом створене вредности;  
6. површине и објекти намењени јавној употреби (простори око продајних објеката, пијаце, железнички 

перони, стајалишта јавног аутобуског саобраћаја, бензинске станице и простор око њих, спортска и 
дечија игралишта, јавна купалишта); 

7. изграђено и неизграђено грађевинско земљиште које се користи као површина јавне намене. 
 

Члан 4. 
           Комунални објекти и уређаји на јавним површинама су: 

1. објекти снабдевања водом, фонтане, јавне чесме, бунари и хидранти; 
2. објекти и уређаји за одвођење отпадних и атмосферских вода; 
3. објекти и уређаји за снабдевање топлотном енергијом и природним гасом; 
4.  поклопци на отворима шахтова и сливничке решетке; 
5. објекти јавне расвете; 
6.  надстрешнице за аутобуска стајалишта и табле са редом вожње и слично; 
7. огласни стубови, панои и рекламне ознаке; 
8. клупе; 
9. жардињере; 
10. светлећи и други натписи; 
11. табле са називима улица и бројевима; 
12. контејнери, типизиране посуде за смеће и корпе за отпатке; 
13. спомен - обележја, бисте; 
14. саобраћајна сигнализација; 

 

II. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 5. 
       Под одржавањем чистоће на површинама јавне намене подразумева се предузимање мера 
организованог и техничког карактера и то:  

1. чишћење, сакупљање и одвожење свих врста нечистоће са површина јавне намене, редовно и 

ванредно; 

2. редовно пражњење посуда за отпатке; 
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3. зимско чишћење површина јавне намене; 

4. заштита чистоће. 

 
Члан 6. 

            Одржавање чистоће на површинама јавне намене у централним зонама насељених места општине 
Алибунар, односно сви радови који се односе на одржавање чистоће на површинама јавне немене а 
наведени су у члану 2., став 1., тачка 1 поверавају се Јавним комуналним предузећима по насељеним 
местима.  
             У насељеним местима у којима нису организована јавна комунална предузећа, одржавање чистоће 
на површинама јавне намене може да се повери јавном комуналном предузећу из другог насељеног места 
или предузетнику који је регистрован за обављање ове делатности, у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама.  

 
Члан 7. 

 О одржавању чистоће на тротоарима, уличним травњацима, отвореним кишним каналима и пропустима 
испред породичних стамбених зграда и неизграђеног грађевинског земљишта, на стазама и прилазима 
путева који служе тим објектима односно земљишту, старају се власници стамбених зграда, односно 
земљишта. 

 
Члан 8. 

 Јавно предузеће коме је поверено одржавање регионалних и магистралних путева у делу проласка кроз 
насељена места и локалних путева, стара се о одржавању чистоће на коловозима и свим путним објектима, 
банкинама, косинама и зеленим површинама у путном појасу. 
       

Члан 9. 
 Одржавање чистоће на осталим површинама јавне намене, као и на комуналним објектима и 
уређајима, у надлежности је: 

1. на аутобуским стајалиштима јавног аутобуског саобраћаја – јавно предузеће надлежно за 

одржавање путева, а на железничким перонима – јавно предузеће које овај простор користи; 

2. на бензинским пумпама – власник или корисник пословног објекта; 

3. на паркиралиштима која су општинском Одлуком одређена као јавна паркиралишта – јавно 

предузеће коме су јавна паркиралишта дата на управљаљање; 

4. на делу површине јавне намене на удаљености од 5m испред и поред пословног објекта који је 

изграђен на грађевинској парцели – власници односно корисници пословног простора; 

5. на делу површине јавне намене на удаљености од 5m око пословног објекта који је изграђен на 

локацији за привремене објекте – власници односно корисници привременог објекта; 

6. на спортским и дечијим игралиштима и на јавним купалиштима – власници односно корисници 

објеката; 

7. у парковима и другим зеленим површинама – комунална предузећа у оним насељеним местима где 

су организована а у насељеним местима где није организовано комунално предузеће – комунално 

предузеће из другог места или предузетник који је регистрован за обављање ове делатности, 

изабран у складу са одредбама Закона о јавним набавкама; 

8. у двориштима и заједничким просторијама стамбених, стамбено-пословних и пословних зграда – 

етажни власници или корисници стамбених или пословних простора или власници односно 

корисници објеката; 

9. потоци и отворени и затворени улични канали атмосферске канализације у насељеним местима – 
јавно комунално предузеће или предузетник регистрован за обављање ове делатности;  

10. на спомен обележјима, излетиштима као и на другим природним и радом створеним вредностима – 

јавна комунална предузећа или предузетник регистрован за обављање ове делатности. 

 

Члан 10. 

Ванредно чишћење површина јавне намене врши се у случајевима када се због повећаног обима 
или интензитета коришћења површина јавне намене не обезбеђује чистоћа редовним чишћењем.  
            Ванредно чишћење обавља се :  

 након већих временских и других непогода (поплаве, пожари и друге елементарне непогоде);  

 код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталационим мрежама; 
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 у време предузимања посебних мера у циљу сузбијања и спречавања заразних болести или у циљу 

заштите животне средине; 

 сезонско чишћење насељеног места;  

 у време и после одржавања јавних манифестација.  

 
Члан 11. 

     Чишћење, сакупљање и одвожење свих врста нечистоће са површина јавне намене, редовно и 
ванредно, као и редовно пражњење посуда за отпатке у насељеним местима у којима су организована 
јавна комунална предузећа обавља се према годишњем Програму који је саставни део годишњег Плана и 
програма рада јавног комуналног предузећа, који усваја Надзорни одбор јавног комуналног предузећа а 
Скупштина општине Алибунар даје сагласност као оснивач. Програм треба да садржи прецизно 
дефинисану сваку врсту радова на одржавању чистоће на површинама јавне намене, обим и динамику 
(годишњу, сезонску, месечну, недељну или дневну  потребу обављања радова) за сваку врсту радова. За 
сваку врсту радова јавно комунално предузеће треба да има утврђену јединичну меру и утврђену цену у 
Ценовнику за сваку јединичну меру радова, односно Програм треба да садржи све податке на основу којих 
може да се утврди Предмер и Предрачун радова где ће бити исказана потребна средства за реализацију 
потребних радова. 
     Годишњи План и програм рада јавног комуналног предузећа такође треба да садржи и централну 
зону, односно списак делова улица које припадају централној зони насељеног места. 
          Одржавање чистоће на површинама јавне намене Скупштина општине Алибунар поверава јавним 
комуналним предузећима, односно Месној заједници у насељеним местима у којима нема основано Јавног 
комуналног предузећа. 
 

Члан 12. 

     У насељеним мастима у којима нема основаних јавних комуналних предузећа Програм наведен у 
члану 11 ове Одлуке утврђује и усваја Савет месне заједнице. Програм који усваја Савет месне заједнице 
треба да садржи исте податке као и Програм који усваја Надзорни одбор јавних комуналних предузећа. 
     Утврђен Предмер радова у усвојеном Програму је основни документ за утврђивање процењене 
вредности потребних радова и покретања поступка јавне набавке. 
 

Члан 13. 
    Комуналним отпадом сматра се сва нечистоћа настала као последица животних активности и то:  

1. отпад на површинама јавне намене  - улични отпад; 

2. отпад из домаћинстава, као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из 

домаћинства – кућни отпад;  

3. крупни отпад;  

4. животињски отпад.  

 
Члан 14. 

Отпадом на површинама јавне намене, односно уличним отпадом, сматрају се отпаци који настају 
коришћењем ових површина. Смеће које се сакупи редовним и ванредним чишћењем површина јавне 
намене, износи се одмах по сакупљању. 
 

Члан 15. 
 На површинама јавне намене које су предвиђене за пешачки саобраћај и окупљање већег броја људи 
(паркови, шеталишта, тргови, тротоари, дечија игралишта у оквиру паркова, спортска игралишта, пијаце, 
гробља ) јавно комунално предузеће поставља посуде за сакупљање отпада и корпе за отпатке.  
 Јавно комунално предузеће дужно је да врши редовно пражњење посуде за сакупљање отпада и корпи 
за отпатке које су постављене на површинама јавне намене.   
  

Члан 16. 
Отпадом из домаћинства, односно кућним отпадом, као и другим отпадом који је због своје природе 

и састава сличан отпаду из домаћинства, сматра се ситни отпад који настаје у становима, заједничким 
просторијама стамбених и стамбено – пословних зграда, пословним просторијама, гаражама, двориштима, 
а који се по својој величини може одлагати у посуде за комунални отпад из домаћинстава.  

Оптадом из домаћинства не сматрају се: земљани отпаци, остаци грађевинског материјала, шљака, 
подрумски, дворишни и тавански отпад, као и други крупни отпаци који настају у процесу индустријске, 
занатске, грађевинске, пољопривредне или друге производње.  
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Члан 17. 
Крупним отпадом, у смислу ове одлуке, сматрају се отпаци који настају у становима, заједничким 

просторијама, а који се по својој величини, количини или постанку не сматрају кућним отпадом из члана 16. 
Ове Одлуке, а нарочито: коришћени кућни апарати, покућство, санитарни уређаји, картонска амбалажа, 
стари намештај, олупине возила, њихови делови и сл.  
 

Члан 18. 
Отпад из домаћинства као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из 

домаћинства, одлаже се по правилу у посебне  типске посуде (канте за смеће, контејнери, пластичне вреће 
или друга погодна средства). Типске посуде за одлагање отпада из домаћинства као и другог отпада који је 
због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства, предлаже јавно комунално предузеће за 
одржавање чистоће, а утврђује орган управе надлежан за комуналне послове. Посуде за смеће морају бити 
такве да онемогућавају расипање смећа и ширење непријатног мириса и да се лако могу опрати и по 
потреби дезинфиковати. 
            Није дозвољено бацање топлог жара и пепела у канте за смеће и контејнере. 
            Није дозвољено бацање грања и остатака од живе ограде у канте за смеће и контејнере. 

 
Члан 19. 

Посуде за одлагање отпада из домаћинства као и другог отпада који је због своје природе или 
састава сличан отпаду из домаћинства, постављају се на одређеним местима на којима је омогућен 
несметан прилаз возила за одвожење комуналног отпада.  

За стамбене и стамбено – пословне зграде места за постављање посуда за одлагање отпада 
одређују се у дворишту ових зграда или у самим зградама ако за то постоји предвиђена просторија. 
Постављање посуда за одлагање отпада на површинама јавне намене, у двпоришту стамбено – пословних 
зграда или у самим зградама, врши се на местима које утврди орган управе надлежан за комуналне 
послове. 

  
Члан 20. 

Имаоци и произвођачи већих количина отпада из домаћинства или отпада који по својој природи и 
својствима одговара отпаду из домаћинства ( породичне стамбене зграде, угоститељски објекти, 
трговинске радње, занатске радње, објекти у јавној употреби и сл.), дужни су да набаве посуде за одлагање 
отпада и поставе их на месту које омогућава несметан прилаз возила за одвожење комуналног отпада.  

 
Члан 21. 

Крупни отпад сакупља се у двориштима стамбених, стамбено-пословних или пословних зграда, на 
местима која не ометају унутрашњи колски и пешачки саобраћај а омогућава несметан приступ возила за 
одвожење отпада.  

Одвоз крупног отпада врши јавно комунално предузеће, на захтев и о трошку власника и имаоца 
крупног отпада и исти се одлаже на за то одређену депонију.  

 
Члан 22. 

Јавно комунално предузеће у обавези је да изради Правилник о начину и условима одвоза и 
одлагања сваке врсте отпада, да дефинише динамику и делове насеља на којима се врши одвоз отпада, 
време одвоза, начин одвоза и одлагања отпада.  

 
Члан 23. 

Сви корисници услуге изношења смећа, у обавези су да плаћају утврђену накнаду за пружену 
комуналну услугу према важећем Ценовнику. Kорисници услуге изношења смећа су сви становници 
Општине Алибунар, односно услуга изношења смећа организује се на целокупној територији Општине 
Алибунар по свим насељеним местима. 

 
Члан 24. 

Одвоз отпада из претходног члана врши се специјалним возилом за одвоз отпада и одлаже се на за 
то одређену депонију.  

Радници који одвозе отпад из домаћинства као и други ситни отпад који је по својој природи и 
својствима сличан отпаду из домаћинства дужни су:  

1. пажљиво руковати посудама за отпад тако да се отпад не расипа, не прља околина и да се посуде не 
оштећују,  
2. прикупити и уклонити затечени и расути отпад поред посуде,  
3. посуде за отпад вратити на место и затворити поклопац на посуди,  
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4. очистити површину око посуде,  
5. одложени отпад на местима где нису постављене посуде покупити и место очистити.  

 
Члан 25. 

Животињски отпад третира се у складу са Одлуком Скупштине општине Алибунар којом је 
дефинисана организација и рад зоохигијеничарске службе. 

 
Члан 26. 

Забрањено је јавну површину прљати, бацати на њу отпадке свих врста, наносити на њу нечистоћу 
и други материјал (блато, уље, мазиво и сл.) и на други начин доводити је у неуредно и прљаво стање.  

Забрањено је на јавној површини остављати предмете који нису примерени њеној намени и којима 
се јавна површина доводи у неуредно стање (нерегистрована, хаварисана или одбачена возила, 
прикључна возила, прикључну опрему, агрегате, пољопривредне и радне машине, камп опрему, камп 
кућицу, камп возило и др.).  

Забрањено је на јавној површини исписивати рекламе, графите и друге натписе или те површине на 
други сличан начин прљати и оштећивати.  

На јавној површини није дозвољено прављење малтера и мешање бетона, као и извођење других 
радова на начин којим се може проузроковати оштећење јавне површине.  

Забрањено је на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, 
продавати робу или вршити друге делатности изван пословног објекта (продавница или привремених 
објеката и сл.), осим у случајевима када је то дозвољено овом одлуком, другим прописима Општине или 
законом.  

Забрањено је оштећивати и уклањати затвараче са отвора комуналне инфраструктуре. 
Забрањено је пуштати и напасати стоку и живину на јавним површинама. Терање стоке у 

насељеним местима дозвољено је само у присуству чувара односно власника. Стока се не сме терати по 
тротоару, уличном травњаку, кроз паркове, преко спортских терена и других зелених површина.  

На јавној површини није дозвољено палити ватру као ни спаљивати отпад, траву и лишће. 
Забрањено је изливање отпадних вода и других нечистоћа на јавну површину као и неовлашћено 

спречавање одвођење воде са истих. 
Забрањено је на јавним површинама садити дрвеће, шибље и др. растиње на и испод 

инфраструктурних објеката као и супротно одредбама Просторног плана Општине и др. Урбанистичких 
планова. 

 
III. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

 
Члан 27. 

        У циљу несметаног одвијања колског и пешачког саобраћаја на локалним путевима и по улицаму у 
свим насељеним местима општине Алибунар, потребно је обезбедити редовно чишћење и одржавање 
саобраћајних површина ( коловоза, паркиралишта, бициклистичких стаза, тротоара и пешачких стаза), као и 
унапређење употребне вредности саобраћајних површина.   
 

Члан 28. 
       Под чишћењем саобраћајних површина подразумева се редовно чишћење, сакупљање и одвожење 
уличног отпада. 

Под редовним одржавањем саобраћајних површина подразумева се извођење грађевинских радовa 
потребних за санацију коловоза на локалним путевима и паркиралиштима, постављање саобраћајних 
знакова и саобраћајних ознака на свим саобраћајним површинама у складу са Планом техничког 
регулисања саобраћаја, редовно кошење растиња у путном појасу локалних путева и улица и уклањање и 
изношење снега и леда са саобраћајних површина. 

Радови описани у претходном ставу овог члана изводе се у складу са годишњим оперативним 
планом и програмом  Јавног предузећа кoме су ови послови поверени и који трба да садржи динамику 
извођења радова планираних на редовном одржавању локалних путева и улица.   
 

Члан 29. 
       Приликом уклањања снега и леда забрањено је:  

1. изношење и гомилање снега из дворишта, башта и других слободних површина на улице и тортоаре;  
2. бацање снега и  леда испред зграда на саобраћајницу;  
3. затварање снегом и ледом сливника и шахтова;  
4. депоновање снега и леда у паркове и на зелене површине;  
5. санкање и клизање на јавним саобраћајним површинама намењеним за колски саобраћај.  
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          Приликом уклањања снега и леда не смe се оштетити површине са којих се врши уклањање, објекти 
и засади јавног зеленила  на тим површинама. Лице које оштети површине, објекте и засаде на 
површинама дужно је да их доведе у првобитно стање.  
 

Члан 30 
           Власници и корисници пословних простора и објеката дужни су да уклањају снег и лед са јавне 
површине уз објекат, а у ширини најмање два метра.  
           Снег и лед испред стамбених зграда дужни су да уклањају станари тих зграда, сваки испред свог 
улаза у зграду, ау ширини зграде или пословног простора.  
           Снег и лед са кровова пословних и стамбених зграда дужни су да уклањају власници и корисници 
зграда ако представљају опасност за безбедно одвијање саобраћаја пешака и возила.  
 

Члан 31. 
           Снег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле на местима која су погодна за 
одвоз.  
           При скупљању снега и леда мора се водити рачуна да коловоз и тротоар остану проходни као и да је 
прилаз водоводним и канализационим шахтовима обезбеђен, да се могу несметано користити.  

 
IV. ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛA НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

 

Члан 32. 

 Под заштитом чистоће подразумевају се активности и радови на одржавању и унапређењу чистоће и 
уређености површина јавне намене на којима су засади јавног зеленила – парковско зеленило, зеленило у 
оквиру стамбених блокова, спортских и дечијих игралишта, травнате површине, улични дрвореди и 
зеленило у оквиру излетишта и јавних купалишта.  
 За заштиту чистоће на површинама јавне намене на којима је засађено јавно зеленило по свим 
насељеним местима надлежна су јавна комунална предузећа или предузетник који је регистрован за 
обављење ове делатности и коме су поверени одређени послови у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама. 
  Трошкове одржавања површина јавне намене из претходног става сносе власници односно корисници 
површина јавне намене које су под засадима јавног зеленила.  
 

Члан 33.  
Под одржавањем и унапређењем чистоће и уређености површина јавне намене на којима је 

засађено јавно зеленило подразумева се: нега, обнова, заштита од болести и штеточина дрвореда, 
појединачних засада, парковског дрвећа, грмља, цветних и травнатих површина са прихраном, стални 
надзор и обнову парковских стаза и путева, клупа, као и остале парковске опреме и пратећих парковских 
објеката, сечу сувих, болесних или јако оштећених стабала и грана, обликовање крошње стабала 
орезивањем њихово редовно чишћење и чување, као и кошење и сакупљање покошене траве и скупљање 
отпада на зеленим површинама и други радови у области ове делатности.  

Наведени радови изводе се у складу са годишњим Програмом одржавања и унапређења чистоће и 
уређености јавног зеленила који израђује служба јединице локалне самоуправе надлежна за послове 
комуналне делатности или јавна комунална предузећа. 

Програм треба да садржи детаљан опис радова, динамику извођења радова, потребну опрему, 
механизацију, стручно особље и средства за извођење наведених радова у програму. 
 

Члан 34.  
Висока стабла дрвећа на зеленим површинама која се налазе у близини стамбених објеката морају 

се одржавати тако да не угрожавају стамбени објекат, сметају становању и не заклањају дневну светлост.  
Стабла уличног дрвореда и појединачна стабла и ограде од украсног шибља морају се одржавати 

тако да не угрожавају и заклањају објекте јавне расвете, саобраћајне сигнализације и не смеју да 
угрожавају безбедност јавног саобраћаја.  

Стабла и гране које сметају ваздушним водовима (електричним, телефонским и другим) може да 
орезује и уклања само стручна организација која врши одржавање јавног зеленила, а по претходном 
одобрењу органа надлежног за комуналне послове.  
 

Члан 35.  
             Ограде од украсне живице уз саобраћајнице, како у приватном тако и у државном власништву, 
морају се уредно одржавати и редовно орезивати тако да не сежу преко регулационе линије на саобраћајну 
јавну површину, односно не ометају саобраћај спречавањем видљивости и прегледности пута.  
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V. ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЧЕСАМА И ФОНТАНА 

 
Члан 36. 

Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане које су изграђене на површини јавне намене или 
површини у јавном коришћењу и које одржава јавно комунално предузеће, односно друго привредно 
друштво или предузетник коме су ови објекти поверени на одржавање. 

Јавна чесма је и чесма постављена на уређеном и изграђеном делу површине јавне намене или 
површине у јавном коришћењу (парк, трг, зелена и рекреациона површина,односно друга површина на којој 
се грађани окупљају и задржавају), а коју одржава субјект из става 1. овог члана. 

 
Члан 37. 

Постојеће јавне чесме и фонтане морају се одржавати у исправном и уредном стању. 
            Свака јавна чесма и фонтана мора да има решено одвођење коришћене воде до система канала 
атмосферске канализације. 
 

Члан 38. 
        У јавним чесмама и фонтанама као и у њиховој околини забрањено је: 

1. бацати отпатке; 

2. купање људи и животиња; 

3. прање возила и уређаја; 

4. на било који начин оштетити или угрозити функционисање јавне чесме или фонтане. 

 

VI. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОТВОРЕНИХ И ЗАТВОРЕНИХ УЛИЧНИХ КАНАЛА 

 
Члан 39. 

     Под јавним отвореним и затвореним уличним каналима сматра се систем канала који прихватају и 
одводе атмосферске падавине са површина јавне намене. 

     Одржавање и унапређење система уличних канала за прихватање и одвођење атмосферских 
падавина може да се повери јавном комуналном предузећу или организацији која је регистрована за 
обављање ове делатности. 

 
 Члан 40. 

     Улични канали морају се редовно чистити и нивелисати у циљу бољег прихватања и одвођења 
атмосферских вода.  
     Каналски пропусти који су део каналске мреже а изграђени су испод колских прилаза морају да буду 
очишћени у нивоу канала. Обавезу одржавања каналских пропуста имају корисници колских прилаза испод 
којих је изграђен каналски пропуст. 
 

Члан 41. 
     У циљу унапређења система уличних канала јавно комунално предузеће коме је поверено 
одржавање уличних канала у обавези је да у свом Програму рада искаже потребу на одређеним радовима 
како на редовном одржавању уличних канала тако и на унапређењу система канала, односно потребу за 
изградњом нових канала. 
 

VII. ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И СМЕШТАЈ ОГРЕВНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 42. 

      За време извођења грађевинских радова на комуналним објектима и уређајима на површинама 
јавне намене, за време истовара и утовара огревног и грађевинског материјала, подизање скела, поправке 
спољних делова зграда и за време извођења сличних грађевинских радова, може се привремено користити 
јавна површина.  

      Код извођења радова наведених у претходном ставу ове Одлуке мора се осигурати проходност 
тротоара, коловоза, паркиралишта и  уличних канала.  
 

Члан 43.  
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           Део површине јавне намене који се користи за потребе извођења грађевинских радова мора се 
оградити оградом која се мора посебно означити и по потреби осветлити. Извођач грађевинских радова 
дужан је да осигура да се грађевински материјал на градилишту не расипа.  
 

Члан 44.  
           Извођач грађевинских радова дужан је да вишак земље из ископа и отпадни грађевински материјал 
одложи  на месту које је предвиђено за ту намену. Извођач радова је дужан да по завршетку радова и 
уклањања опреме, коришћену површину у јавној намени доведе у првобитно стање, односно површина 
јавне намене која се користила за потребе извођења грађевинских радова мора да се очисти и опере од 
све нечистоће настале при извођењу радова. Сва оштећења настала на комуналним објектима и уређајима 
или на јавном зеленилу приликом извођења грађевинских радова, инвеститор извођења радова мора да 
санира у року од 8 дана од завршетка радова. 
 

Члан 45.  
           На површинама јавне намене може да се одобри смештај огревног и грађевинског материјала, 
правном или физичком лицу које довози огревни материјал за сопствене потребе или продају или изводи 
грађевинске радове, ако на грађевинској парцели на којој се изводе грађевински радови нема места за 
складиштење грађевинског материјала или за истовар огревног материјала. 
           Правно или физичко лице које мора да користи део површине у јавној намени за смештај огревног 
или грађевинског материјала дуже од два дана, у обавези је да поднесе захтев Одељењу за урбанизам, 
комунално – стамбене послове и заштиту животне средине за издавање одобрења за смештај огревног или 
грађевинског материјала на делу површине у јавној намени. 
 

Члан 46. 
     Правно или физичко лице које прибави одобрење за привремено коришћење дела површине у јавној 
намени за смештај огревног или грађевинског материјала дужно је да материјал уредно смести да се не 
расипа, да га не смести на комуналним водовима и уређајима и  да омогући приступ и нормално 
функционисање колских и пешачких саобраћајница. 
     Одобрење за привремено коришћење дела површине у јавној намени за смештај огревног или 
грађевинског материјала издаје се на одређени временски период. По истеку временског периода за 
привремено коришћење дела површине у јавној намени за смештај огревног или грађевинског материјала, 
правно или физичко лице које је користило део површине јавне намене, у обавези је да кориштени део 
јавне површине очисти и врати у првобитно стање. 
       

VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Члан 47. 
На површинама јавне намене, на површинама у јавном коришћењу и на деловима фасада објеката 

могу се под одређеним условима и на начин утврђен овом Одлуком поставити: 
1. монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања културних, спортских, забавних и других 

манифестација;  
2. жардињере и друге посуде за биљне засаде; 
3. клупе и слични објекти намењени седењу; 
4. декоративна расвета; 
5. спомен обележја и споменици; 
6. опрема за игру и рекреацију; 
7. стубови, ограде и друге врсте запрека; 
8. корпе за отпатке и ђубријере; 
9. јавни часовници; 
10. јавне чесме и фонтане; 
11. јавни тоалети; 
12. телефонске говорнице 
13. надстрешнице за аутобуска стајалишта; 
14. рекламне табле и панои. 

          Сви наведени објекти и уређаји, односно урбана опрема, који се постављају на делу површине јавне 
намене, на површинама у јавном коришћењу или на деловима фасада објеката, постављају се у складу са 
Идејним решењем или Идејним пројектом који треба да изради Дирекција за изградњу и уређење општине 
Алибунар или друго правно лице или предузетник који је регистрован за обављање ове делатности. Идејно 
решење или Идејни пројекат треба да садржи све потребне податке који ће да дефинишу тип, врсту и 
место постављања сваког објекта и уређаја који је потребно поставити на одређеној површини јавне 
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намене или делу површине јавне намене, за све објекте и уређаје наведене у ставу 1 од тачке 2. до тачке 
11. Идејно решење или Идејни пројекат ради се обавезно за централну зону насељеног места и треба да 
прикаже, графички и текстуално, и да искаже потребу и опише тип клупа за седење, жардињера, корпа за 
отпатке, запреке, стубова јавне расвете, да узме у обзир постојеће амбијенталне вредности, постојеће 
објекте од  јавног значаја и постојећи урбани мобилијар, односно постојеће објекте и уређаје. 
 

Члан 48. 
           Објекти и уређаји, односно урбана опрема,  постављени на површини јавне намене и на 
грађевинским парцелама које су у јавном коришћењу или на деловима фасада објеката морају се 
одржавати у уредном стању. 
           Уредно стање објеката и уређаја из става 1. овог члана подразумева да нису оштећени, запрљани, 
исписани, исцртани, излепљени плакатима, односно да на други начин својим изгледом не нарушавају 
општу уређеност насеља. 
 

Члан 49. 
           Монтажно-демонтажни  објекти који се постављају за време одржавања културних, спортских, 
забавних и других манифестација (покретне продајне тезге и пултови, монтажне позорнице, расхладни 
уређаји за израду и продају сладоледа и напитака, пулт са уређајима за припрему и продају брзе хране, 
објекти за забавне игре, вртешке, шатори за прославе, проширење постојећих летњих башта и слично) на 
површини јавне намене и грађевинским парцелама које су у јавном коришћењу, постављају се на основу 
одобрење које на захтев организатора манифестације издаје Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине. 
          Постављање објеката неведених у претходном ставу, одобрава се на делу површине јавне намене 
или на површинама у јавном коришћењу у централној зони насељеног места, излетишту, спортским 
игралиштима, јавним купалиштима и обалама. Изузетно, због величине површине коју заузимају, објектима 
за забавне игре и вртешкама – такозвани „луна паркови“- може се одобрити и локација ван централне зоне 
насељеног места.  
     Уз захтев за издавање одобрења за постављање објеката из става 1. овог члана подноси се скица 
централне зоне насељеног места са назначеним деловима улица, тргова и зелених површина на којима се 
планира постављање објеката наведених у ставу 1 овог члана, као и проширење постојећих летњих башти 
уз угоститељске објекте, измену режима постојећег колског и пешачког саобраћаја, као и саобраћаја у 
мировању. Уз скицу обавезно се прилаже и краћи технички опис са приближним подацима о броју, врсти и 
намени монтажно – демонтажних објеката, начину напајања електричном енергијом, место прикључења на 
НН мрежу, временски рок трајања манифестације и постављања наведених објеката. Скицу израђује ЈП 
„Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ а оверава лице које поседује лиценцу за одговорног 
пројектанта. 
         Одобрење из става 1. овог члана издаје се у форми решења и садржи нарочито: место постављања, 
површину која се заузима, број објеката и време на које се одобрава постављање, рок за уклањање по 
истеку важења одобрења и рок и обавезу довођења површине у уредно стање након уклањања. 
         Организатор манифестације дужан је да се стара да постављени објекти из става 1. овог члана буду у 
уредном и исправном стању, а место одржавања манифестације по завршетку манифестације доведе у 
првобитно стање без одлагања, а најкасније у року утврђеном решењем. 
 

Члан 50. 
         Жардињере и друге посуде за биљне засаде (у даљем тексту: жардињере), могу се постављати на 
делу улице који се не користи за саобраћај моторних возила, на делу тротоара или трга, на стубовима јавне 
расвете, као и на површинама у јавном коришћењу. 
         Жардињере се постављају на таквим местима да не ометају кретање пешака, прилаз згради, 
противпожарни пут и слично. 
 

Члан 51. 
         Жардињере из. члана 50. ове Одлуке поставља и одржава јавно комунално предузеће које је 
надлежно за обављање послова уређења и одржавања јавних зелених површина, односно привредно 
друштво или предузетник коме је поверено обављање тих послова. 
         Субјект из става 1. овог члана поставља жардињере на јавним саобраћајним површинама (пешачким 
и колским) по претходно прибављеном одобрењу службе општинске управе Алибунар надлежне за послове 
урбанизма и саобраћаја. Ако се жардињера поставља на стуб јавне расвете, субјект из става 1. овог члана 
прибавља и претходну сагласност субјекта који одржава стуб јавне расвете.  
          Уз захтев за издавање одобрења за постављање жардињере подноси се фотографски приказ и скица 
места постављања са уцртаном жардињером у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује 
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одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ жардињере са 
техничким описом и фотографским или графичким приказом.  
         Жардињере могу постављати испред пословних просторија које се налазе уз површину јавне намене 
или површину у јавном коришћењу, власници, односно лица која обављају делатност у тим просторијама и 
објектима. 
         Жардињере на површини у јавном коришћењу која је унутар отвореног тржног центра може поставити 
власник тржног центра, односно власник пословног простора у том центру уз сагласност свих осталих 
власника пословног простора у том центру. Лица која поставе жардињеру дужна су да жардињере испред 
пословног простора одржавају  у уредном стању. 

 
Члан 52. 

          На делу тротоара, парковских стаза, тргова и шеталишта који се не користе за пешачки саобраћај 
могу се постављати клупе и слични објекти намењени седењу ( у даљем тексту: клупа ), под истим 
условима који су предвиђени и за постављање жардињера. 
          Клупе поставља и одржава јавно комунално предузеће које је основала општина за обављање 
послова уређења и одржавања јавних зелених површина, односно привредно друштво или предузетник 
коме је поверено обављање тих послова. 
          Субјект из става 2. овог члана поставља клупе на површинама јавне намене по претходно 
прибављеном одобрењу службе општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма.  
          Уз захтев за издавање одобрења за постављање клупе подноси се фотографски приказ и скица 
места постављања са уцртаном клупом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу 
лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ клупе са техничким описом 
и фотографским или графичким приказом. 
          Уз захтев за издавање одобрења за постављање клупе из става 5. овог члана подноси се 
фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном клупом у размери 1:100 оверена од стране 
лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, 
приказ клупе са техничким описом и фотографским или графичким приказом. Клупе на површини у јавном 
коришћењу која је унутар отвореног тржног центра може поставити власник тржног центра, односно 
власник пословног простора у том центру уз сагласност свих осталих власника пословног простора у том 
центру. 
 

Члан 53. 
     Под декоративном расветом подразумева се постављање осветљења – рефлектора којим се 
осветљава објекат од јавног значаја, фонтана, јавно зеленило, спомен – обележје или део фасаде објекта 
од јавног значаја, део фонтане и део јавног или парковског зеленила и слично, као и постављање 
декоративне божићне и новогодишње расвете. 
     Одобрење за постављење декоративне расвете издаје организациона јединица општинске управе 
Алибунар надлежна за послове урбанизма. 
     Уз захтев за добијање одобрења за постављање декоративне расвете подноси се скица локације или 
скица дела насеља са обележеним улицама где ће се осветљење поставити у одговарајућој размери 
размери са техничким описом који треба да садржи све техничке податке за декоративну расвету ( јачину 
светиљке, боју светлости, угао осветљења, место прикључка на НН мрежу или начин напајања, и друге 
техничке податке важне за функционисање декоративне расвете) коју је оверио одговорни пројектант са 
одговарајућом лиценцом. Декоративну расвету може да постави правно лице које је власник или корисник 
објекта од јавног значаја, фонтане и јавног или парковског зеленила. 
     Декоративну расвету одржава правно лице које је поставило ову расвету а може да се повери 
одржавање декоративне расвете и правном лицу које одржава јавну расвету. 
  

Члан 54. 
          На изграђеној и уређеној зеленој површини јавне намене и на грађевинским парцелама које су у 
јавном коришћењу може се поставити опрема за игру деце (љуљашка, тобоган, пењалица, вртешка и 
слична опрема за игру деце), као и опрема за рекреацију грађана. 
          Опрема из става 1. овог члана поставља се на основу одобрења а на захтев заинтересованог лица, 
издаје служба надлежна за комуналне послове, за подручје општине Алибунар. 
          Уз захтев за издавање одобрења за постављање опреме из става 1. овог члана доставља се 
фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном опремом у размери 1:100 оверена од стране 
лица које поседује одговарајућу лиценцу, приказ опреме са техничким описом и фотографским или 
графичким приказом, као и сагласност за постављање коју издаје субјект који одржава површину на коју се 
поставља опрема. 
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         Одобрење из става 2. овог члана издаје се у форми решења и садржи нарочито: место постављања, 
површину која се заузима, број и врсту опреме, као и рок у коме је корисник одобрења дужан да 
постављену опрему преда на одржавање субјекту који одржава површину на коју се поставља. 
          О уредном и исправном стању опреме из става 5. Овог члана дужно је да се стара лице које је опрему 
поставило. Опрема из става 1. овог члана мора бити атестирана и постављена у складу са техничком 
документацијом произвођача. 
 

Члан 55. 
        На делу јавне саобраћајне површине могу се поставити стубови, ограде и друге врсте запрека, ради 
спречавања или усмеравања колског сабраћаја. Запреке се могу поставити и на делу јавне зелене 
површине ради заштите те површине од оштећивања или уништавања. 
   Запреке се постављају на основу претходно прибављеног одобрења за постављање које издаје 
организациона јединица Општинске управе Алибунар надлежна за послове урбанизма. 
        О уредном стању запрека стара се субјект који је запреку поставио. 

 
Члан 56. 

        На површинама јавне намене, изузев коловоза и бициклистичке стазе, могу се постављати корпе за 
отпатке и ђубријере. 
        Корпе за отпатке и ђубријере морају бити израђене од прикладног материјала и естетски обликоване. 

 
Члан 57. 

Корпе за отпатке и ђубријере на јавним саобраћајним површинама поставља и одржава јавно 
комунално предузеће основано за обављање послова одржавања чистоће,односно привредно друштво или 
предузетник коме су поверени послови одржавања чистоће. 

Објекти из става 1. овог члана постављају се по претходно прибављеном одобрењу за постављање 
које у форми решења издаје служба Општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма. Корпе 
за отпатке могу се поставити на стубовима јавне расвете, оградама и сл, уз претходну сагласност лица које 
одржава наведене објекте. Корпе за отпатке и ђубријере на јавним зеленим површинама поставља и 
одржава јавно комунално предузеће основано за обављање послова одржавања зелених површина, 
односно привредно друштво или предузетник коме су поверени послови одржавања зелених површина, по 
претходно прибављеном одобрењу службе Општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма. 

Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица места постављања са 
уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, приказ 
објекта са техничким описом и фотографским или графичким приказом. 
 

Члан 58. 
Јавни часовник је часовник који се налази на јавној саобраћајној површини (трг, тротоар, пешачка 

зона и сл.) или на јавној зеленој површини (парк, зелена површина на тргу и сл.), а који одржава јавно 
комунално предузеће, односно привредно друштво или предузетник коме је општина поверила овај објекат  
на одржавање. 

Јавни часовик може се поставити на изграђену и уређену јавну површину из става 1. овог члана као 
елемент урбаног опремања те површине. Локација за постављање јавних часовника или објекат на којем ће 
бити постављен јавни часовник мора деа буде одређена у Идејном решењу или у Идејном пројекту 
уређења централне зоне насељеног места. Осим локације у овој пројектно техничкој документацији треба 
детаљније описати тип јавног часовника и потребу за постављањем јавног часовника. 

Постављање јавних часовника обезбеђује општина преко јавног комуналног предузећа, односно 
привредног друштва, односно предузетника коме те објекте повери на одржавање. Субјект из става 3. овог 
члана поставља јавни часовник по претходно прибављеном одобрењу службе општинске управе Алибунар 
надлежне за послове урбанизма. Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица 
места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује 
одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ објекта са 
техничким описом и фотографским или графичким приказом. 

Јавни часовник мора бити у уредном и исправном стању и показивати тачно време. 

 
Члан 59. 

Физичко и правно лице може поставити часовник на пословној згради или делу зграде коју користи 
за обављање пословне делатности. Овако постављен часовник не сматра се јавним часовником у смислу 
одредаба ове одлуке. 

Часовник из става 1. овог члана поставља се на основу одобрења службе општинске управе 
Алибуанр надлежне за послове урбанизма, а на захтев заинтересованог лица. 
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Уз захтев за издавање одобрења из става 3. овог члана, доставља се фотографски приказ и скица 
места постављања са уцртаним часовником, оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, 
приказ часвника са техничким описом и фотографским или графичким приказом, као и сагласност власника, 
односно корисника зграде, односно посебних делова зграде на коју се часовник поставља. 

Часовник из става 1. овог члана, који садржи огласну поруку, поставља се под условима и на начин 
предвиђен прописом којим се уређује оглашавање на територији општине. Огласном поруком не сматра се 
назив произвођача часовника који је саставни део часовника. 

Часовник из става. 1. овог члана мора бити у уредном и исправном стању и показивати тачно 
време, о чему се стара лице коме је одобрено постављање. 

 
Члан 60. 

Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане које су изграђене на површини јавне намене или 
површини у јавном коришћењу и које одржава јавно комунално предузеће, односно друго привредно 
друштво или предузетник коме су ти објекти поверени на одржавање. Јавна чесма је и чесма постављена 
на уређеном и изграђеном делу површине јавне намене или површине у јавном коришћењу (парк, трг, 
зелена и рекреациона површина, односно друга површина на којој се грађани окупљају и задржавају), а коју 
одржава субјект из става 1. овог члана. 

Постављена јавна чесма може да буде прикључена и на јавни водовод и канализацију. 
Субјект из става 3. овог члана поставља јавну чесму по претходно прибављеном одобрењу службе 

општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма. 
Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица места постављања са 

уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у 
зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ објекта са техничким описом и 
фотографским или графичким приказом. 

Јавне чесме и фонтане морају бити у уредном и исправном стању. 
 

Члан 61. 
Јавни тоалет је комунални објекат монтажног типа који се у финалном облику поставља на 

површину јавне намене и то на: трговима, парковима, зеленим и рекреационим површинама, односно на 
другим местима на којима се грађани окупљају и задржавају. Јавни тоалет из става 1. овог члана по 
правилу се прикључује на јавни водовод и канализацију. 

Јавни тоалет из става 1. овог члана мора бити прикључен на електромрежу и осветљен, а може 
бити и аутоматизован. 

Постављање јавних тоалета обезбеђује општина, преко јавног комуналног предузећа, односно 
привредног друштва, односно предузетника коме општина повери обављање комуналне делатности 
одржавања јавних тоалета. 

Субјект из става 3. овог члана поставља јавни тоалет по претходно прибављеном одобрењу службе 
Општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма. 

Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица места постављања са 
уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у 
зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ објекта са техничким описом и 
фотографским или графичким приказом. 
 

Члан 62. 
За потребе одржавања културних, спортских и других манифестација, организатор манифестације 

може на површини на којој се одржава манифестација поставити привремени, покретни тоалет у виду 
кабине са патронама које се празне. 

Покретни тоалет из става 1. овог члана поставља се на основу одобрења које у форми решења 
издаје организациона јединице општинске управе Алибунар надлежна за комуналне послове. Решењем се 
одређује број и распоред постављања покретних тоалета у току трајања манифестације. 
           Организатор манифестације је дужан да за све време трајања манифестације обезбеди: 

1. санитарну, техничку и хигијенску исправност покретаног тоалета; 
2. уредност, чистоћу и функционалност покретног тоалета. 

 
Члан 63. 

            Забрањено је:  
1. прљање, писање графита, цртање, плакатирање и на било који други начин оштећење  
комуналних објеката, уређаја и опреме и урбане опреме постављене на јавној површини или на делу 
фасаде објекта;  
2. премештање или уклањање комуналне и урбане опреме;  
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3. спречавање постављања урбане опреме у складу са овом одлуком и идејним пројектом;  
4. коришћење комуналних објеката, уређаја и опреме и урбане опреме постављене на 
јавнојповршини или на делу фасаде објекта супротно намени коју имају; 
5. остављање ствари и других предмета на начин да се омета коришћење комуналних објеката, 
уређаја и опреме односно на други начин ометање њиховог коришћења,  
6. прљање, писање графита, цртање, плакатирање и на било који други начин оштећење, уређаја  
и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опреме и инсталација за 
декоративну расвету и комуналних објеката и опреме за оглашавање;  
7. премештање или уклањање уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних 
целина, опреме и инсталација за декоративну расвету и комуналних објеката и опреме за 
оглашавање,  
8. спречавање постављања уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних 
целина, опреме и инсталација декоративне расвет  и комуналних објеката и опреме за оглашавање у 
складу са овом одлуком и планом из члана 53. ове одлуке,  
9. коришћење уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опреме и 
инсталација декоративне расвете и комуналних објеката и опреме за оглашавање супротно намени 
коју имају.  

 
IX. НАДЗОР 

 

Члан 64. 
      Надзор над применом одредаба ове одлуке којима се уређује општа уређеност насељених места 

Општине Алибунар врши организациона јединица Општинске управе Алибунар надлежна за обављање 
комуналних послова.  

 
Члан 65. 

      Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних аката 
донетих на основу ове одлуке, врши орган општинске управе надлежан за инспекцијске послове путем 
комуналног инспектора.  
 

Члан 66. 
            Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава да ли:  

1. површине у јавној својини и изграђено и неизграђено грађевинско земљиште које се користи као 

земљиште у јавној својини, користе се у складу са њиховом наменом, односно у складу са овом 

одлуком и другим прописима (члан 3.);  

2. да ли се за одржавање чистоће на површинама јавне намене предузимају мере организованог и 

техничког карактера (члан 5.); 

3. се одржава чистоћа на свим површинама јавне намене као и на комуналним објектима и уређајима 

(члан 9.); 

4. надлежно комунално предузеће врши организовано и редовно пражњење посуда за сакупљање 

отпада и корпи за отпатке у складу са динамиком изношења предевиђеном у Програму рада 

предузећа ( члан 9–24.);  

5. надлежно предузеће редовно одржава саобраћајне површине и изводи радове предвиђене 

годишњим планом и програмом (члан 26-27); 

6. се уклањање снега и леда врши у складу са овом одлуком (чл. 29-31.);  

7. се зеленило на површинама јавне намене одржава у складу са овов Одлуком  (чл. 32-35.);  

8. се јавне чесме и фонтане редовно одржавају  (члан 36-38);  

9. су улични канали и изграђени каналски пропусти очишћени и у функцији (члан 40.);  

10. да ли извођач грађевинских радова на комуналним објектима и уређајима на површинама јавне 

намене обезбеђује градилиште у складу са одредбама Одлуке (члан 42-45.); 

11. да ли правно или физичко лице користи део површине јавне намене за смештај огревног или 

грађевинског материјала у складу са издатим Одобрењем и са одредбама ове Одлуке (члан 45-46.); 

12. је урбана опрема постављена на јавној површини и на деловима фасада објеката у складу са овом 

Одлуком и Идејним пројектом (члан 47.);  

13. се урбана опрема постављена на јавној површини и на спољњем делу зграде одржава у исправном, 

уредном и чистом стању (члан 48.);  
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14. су инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина у исправном, уредном и 

чистом стању (члан 49.);  

15. монтажно – демонтажни објекти постављају и одржавају у складу са одредбама ове Одлуке и са 

издатим Одобрењем (члан 49.); 

16. се урбана опрема поставља у складу са издатим Одоберењем (члан 50-62); 

17. се поштују забрањене радње наведене у овој Одлуци (члан 63).  

 
Члан 67. 

             У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:  
1) наложи решењем да се уклони возило заустављено или паркирано супротно забрани из ове одлуке 

на јавној зеленој површини или на површинама које су посебним одлукама Општине проглашене за 

пешачку зону ; 

2) наложи решењем да се уклони возило које, супротно забрани из ове одлуке, заустављањем или 

остављањем на јавној површини, омета коришћење улице и паркиралишта, пешачке стазе и 

шеталишта, прилаза објектима, противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда, 

интерне саобраћајнице и сл. ; 

3) нареди решењем да се површина у јавној својини и неизграђено грађевинско земљиште које се 

користи као земљиште у јавној својини  доведе у уредно и чисто стање;  

4) наложи решењем да се предмети остављени на јавној површини, који нису примерени њеној 

намени и којима се јавна површина доводи у неуредно стање, уклоне;  

5) наложи решењем да се на јавној површини одложен грађевински материјал, огрев и други 

материјал, односно остављен предмет уклони или да се за исто прибави одобрење надлежног 

органа, односно да се исти одложи у складу са издатим одобрењем;  

6) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање 

одобрења за раскопавање јавне површине, а ако извођач радова на раскопавању не прибави 

одобрење у остављеном року, да наложи решењем обустављање извођења радова и довођење 

раскопане површине у јавнојсвојини у првобитно односно техничко исправно стање, у складу са 

овом одлуком;  

7) наложи решењем извођачу радова на раскопавању јавне површине ради хитне интервенције, а за 

који се утврди да се не ради о хитним интервенцијама, поднесе захтев надлежном органу за 

издавање одобрења за раскопавање без одлагања;  

8) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 3 дана да усклади 

услове и начин извођења радова са условима датим у издатом одобрењу;  

9) наложи решењем довођење раскопане јавне површине у првобитно односно техничко исправно 

стање у складу са овом одлуком;  

10) наложи решењем уклањање снега и леда као и да се спољни делови зграде доведу у уредно и 

чисто стање;  

11) наложи решењем да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде супротно овој 

одлуци или издатом одобрењу, уклони и да спољни део зграде доведе у првобитно односно 

технички исправно стање; 

12) наложи решењем прибављање одобрења за постављање на спољњем делу зграде објеката, 

уређаја и опреме за које се по овој одлуци прибавља одобрење у року који не може бити дужи од 30 

дана, а ако се одобрење не прибави у остављеном року, да наложи решењем уклањање истих са 

спољних делова зграде и њено довођење у првобитно односно техничко исправно стање; 

13) наложи решењем да се објекат, уређај односно опрема постави на спољни део зграде, у складу са 

овом одлуком односно издатим одобрењем;  

14) наложи решењем да се отклони нарушени изглед зграде настао оштећивањем, исписивањем 

графита и другог натписа, цртежа или лепљењем плаката, прљањем или на други начин;  

15) наложи решењем да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде доведе у 

исправно, уредно и чисто стање односно да њихов изглед доведе у стање одређено одобрењем;  

16) наложи решењем да се објекат, уређај или опрема по истеку периода на који је постављање на 

спољни део зграде одобрено, уклони у складу са одобрењем, односно да се спољни део зграде 

доведе у првобитно односно техничко исправно стање;  
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17) наложи решењем да се постављени објекат, уређај односно опрема измести у складу са решењем 

надлежног органа;  

18) наложи решењем да се комунални објекти, уређаји и опрема постављени на јавној површини 

доведу у исправно, уредно и чисто стање;  

19) наложи решењем да се отвори на шахтовима и сливницима на јавној површини покрију  

одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затварачима;  

20) наложи решењем да се урбана опрема постави на јавну површину и на спољне делове зграде у 

складу са овом одлуком и планом постављања;  

21) наложи решењем да се урбана опрема постављена на јавној површини доведе у исправно, уредно 

и чисто стање;  

22) наложи решењем да се инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина 

доведу у исправно, уредно и чисто стање;  

23) наложи решењем да се декоративна расвета доведе у исправно, уредно и чисто стање односно да 

се уклони у складу са овом одлуком;  

24) наложи решењем да се комунални објекти и опрема за оглашавање постави на површини јавне 

намене и на део фасаде објеката у складу са овом одлуком;  

25) наложи решењем да се комунални објекти и опрема за оглашавање постављена на јавној површини 

и на спољне делове зграде доведе у исправно, уредно и чисто стање ; 

26) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело;  

27) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;  

28) нареди спровођење других мера, у складу са овом одлуком;  

29) предузима друге мере утврђене овом одлуком.  

     Уколико комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из 
надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.  
     У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да уђе у објекат, да тражи 
исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини 
видео снимак дела јавне површине, спољног дела зграде, мањих монтажних и других објеката, уређаја и 
опреме, комуналних објеката, уређаја и опреме и урбане опреме на јавним површинама као и да предузима 
друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања.  
 

Члан 68. 
    О жалбама на решење комуналног инспектора решава општинско веће. 
 

Члан 69. 
    У поступању комуналног инспектора по овлашћењу из члана 64. став 1. тачка 11) ове Одлуке 
комунални инспектор решењем налаже власнику зграде, односно скупштини станара зграде да изведе 
радове на довођењу спољних делова зграде у уредно и чисто стање.  
    Решење из става 1. овог члана, садржи опис радова, рок у коме је власник зграде дужан да изведе 
радове, односно да закључи уговор о извођењу наложених радова.  
    Рок за закључење уговора за извођење радова не може да буде дужи од 30 дана од дана пријема 
решења, а рок за завршетак радова одредиће се зависно од обима и сложености радова које је потребно 
извести, а не може да буде дужи од 60 дана од дана закључења уговора.  
    Изузетно, на предлог власника зграде, комунални инспектор може да одобри продужење рока за 
извођење радова за најдуже 30 дана, ако оцени да је то оправдано због обима и сложености радова.  
    У периоду од 1. новембра текуће до 1. марта наредне године, комунални инспектор може да одреди 
да рок за завршетак наложених радова почне да тече од 1. марта.  
    Решење из става 1. овог члана доставља се власнику, а за зграде колективног становања, 
власницима и скупштини станара зграде. 
  

Члан 70. 
    У вршењу инспекцијског надзора над постављањем огласних средстава на отвореном простору 
(јавна површина и друга површина на коју се могу постављати огласна средства као што су: спољни делови 
зграде, стубови јавне расвете и др.) комунални инспектор ће решењем забранити оглашавање или вршење 
других активности када су започете или се обављају под условима или на начин забрањен или на други 
начин противан одредбама закона којим се уређује оглашавање и противан одредбама ове одлуке.  
    Решењем из става 1. овог члана утврђује се рок и начин отклањања неправилности ако се исте могу 
отклонити, односно рок и начин за отклањање штетних последица које су настале извршењем активности 
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која се решењем забрањује, као и уклањање средства оглашавања са површине у  јавној својини и друге 
површина на коју се могу постављати огласна средства.  
    Рок из става 2. овог члана за отклањање неправилности не може бити дужи од 15 дана од дана 
уручења решења, а рок за отклањање штетних последица не може бити дужи од 30 дана од дана уручења 
решења из става 1. овог члана.  
    Забрана изречена на начин из ст. 1. и 2. овог члана траје док се не отклоне утврђене неправилности, 
односно док се не отклоне штетне последице.  
     Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 48 сати од дана окончања поступка 
инспекцијског надзора.  
    Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Оштинском већу општине Алибунар 
као другостепеном органу у року од три дана од дана достављања.  
    Жалба из става 6. овог члана не одлаже извршење решења.  

 
XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 71. 

    Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, физичко лице 
и одговорно лице 5 000,00 до 75 000,00 динара и предузетник 10 000,00 до 250 000,00 динара, ако:  

1. јавну зелену површину или саобраћајну површину која је намењена за кретање пешака или 

бицикала користи супротно њеној намени кретањем, заустављањем или паркирањем возила на 

истој;  

2. омета коришћење улице или другог општинског пута, пешачке комуникације, прилаз објектима, 

коришћење противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда, интерне 

саобраћајнице, паркиралишта и сл. заустављањем или остављањем возила на јавној површини;  

3. не поступи по решењу да се површина јавне намене, неизграђено грађевинско земљиште које се 

користи као површина јавне намене, ограде и површине око зграда, доведу у уредно и чисто 

стање;  

4. јавну површину прља, баца на њу отпадке свих врста, наноси на њу нечистоћу и други материјал 

(блато, уље, мазиво и сл.) и на други начин доводи у неуредно и прљаво стање;  

5. остави на јавној површини предмет који није примерен њеној намени и којима се јавна површина 

доводи у неуредно стање;  

6. на површини у јавној намени исписује рекламе, графите и друге натписе или те површине на други 

сличан начин прља и оштећује;  

7. прави малтер и меша бетон, односно изводи друге радове на начин којим се проузрокује 

оштећење јавне површине;  

8. на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, продаје робу 

или врши друге делатности изван продајног објекта (продавница или привремених објеката и сл.), 

осим у случајевима када је то дозвољено овом одлуком, другим прописима општине или законом;  

9. оштећује или уклања затварач са отвора комуналне инфраструктуре;  

10. не поступи по решењу да се на јавној површини одложен огревни или грађевински материјал 

уклони или да се за исто прибави одобрење надлежног органа, односно да се исти одложи у 

складу са издатим одобрењем;  

11. не поступи по решењу да се прибави одобрење за раскопавање јавне површине у остављеном 

року;  

12. не поступи по решењу којим му је наложено да због раскопавања јавне површине ради хитне 

интервенције, поднесе захтев надлежном органу за издавање одобрења за раскопавање;  

13. не поступи по решењу којим се обустављају радови и одређује рок за усклађивање услова и 

начина извођења радова са условима датим у издатом одобрењу;  

14. не поступи по решењу да се раскопана јавна површина доведе у првобитно односно техничко 

исправно стање;  

15. раскопава јавну површину, осим у циљу раскопавања из члана 28. ове одлуке и у случају када је то 

дозвољено другим одлукама Општине или законом (члан 37.);  

16. не поступи по решењу о уклањању снега и леда као и да се спољни делови зграде доведу у 

уредно и чисто стање;  
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17. не поступи по решењу да се радови на спољњим деловима зграде изводе у складу са овом 

одлуком односно издатим одобрењем;  

18. не поступи по решењу да спољни делови зграде буду осветљени у складу са овом одлуком;  

19. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде 

супротно овој одлуци или издатом одобрењу, уклони и да спољни део зграде доведе у првобитно 

односно технички исправно стање;  

20. не поступи по решењу да се објекат, уређај односно опрема постави, односно да се мурал ослика, 

на спољни део зграде, у складу са овом одлуком односно издатим одобрењем (чл. 43-52.);  

21. тресе тепих, столњак, постељину и друге ствари преко прозора, терасе односно балкона (члан 53. 

став 1.);  

22. не поступи по решењу да се са прозора, тераса, лођа и балкона уклоне ствари и предмети који 

нарушавају изглед зграде (члан 53. став 1.);  

23. оштећује, исписује графите и друге натписе, црта, лепи плакате, прља или на други начин 

нарушава изглед спољњег дела зграде;  

24. осликава мурал, или поставља натпис са називом пословног имена, заштитни или технички уређај, 

рекламни објекат или рекламну ознаку, витрину, држач за заставу и посуду са биљним засадом, на 

спољним деловима зграде на којима је забрањено осликавање односно постављање;  

25. не поступи по решењу да се отклони нарушени изглед зграде настао оштећивањем, исписивањем 

графита и другог натписа, цртежа или лепљењем плаката, прљањем или на други начин;  

26. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде доведе 

у исправно, уредно и чисто стање односно да њихов изглед доведе у стање одређено одобрењем;  

27. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема по истеку периода на који је постављење 

на спољни део зграде одобрено, уклони у складу са одобрењем, односно да се спољни део зграде 

доведе у првобитно односно техничко исправно стање;  

28. не поступи по решењу да се постављени објекат, уређај односно опрема измести у складу са 

решењем надлежног органа;  

29. не поступи по решењу да се комунални објекти, уређаји и опрема постављени на јавној површини 

доведу у исправно, уредно и чисто стање;  

30. не поступи по решењу да се отвори на шахтовима и сливницима на јавној површини покрију 

одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затварачима;  

31. не поступи по решењу да се урбана опрема постави на јавну површину и на спољне делове зграде 

у складу са овом одлуком и планом постављања;  

32. не поступи по решењу да се урбана опрема постављена на јавној површини доведе у исправно, 

уредно и чисто стање;  

33. не поступи по решењу да се инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних 

целина доведу у исправно, уредно и чисто стање;  

34. не поступи по решењу да се украси, инсталације и декоративна расвета доведу у исправно, уредно 

и чисто стање односно да се уклоне у складу са овом одлуком;  

35. не поступи по решењу да се комунални уређаји и урбана опрема за оглашавање постави на јавну 

површину и на спољне делове зграде у складу са овом одлуком и Идејним пројектом;  

36. не поступи по решењу да се комунални уређаји и урбана опрема за оглашавање постављена на 

јавној површини и на уличној фасади зграда у складу са овом одлуком и Идејним пројектом доведе 

у исправно, уредно и чисто стање;  

37. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује комуналне објекте, 

уређаје или опрему или урбану опрему постављену на јавној површини или на спољни део зграде;  

38. премешта или уклања комуналну или урбану опрему;  

39. спречава постављање урбане опреме у складу са овом одлуком;  

40. користи комуналне објекте, уређаје и опрему и урбану опрему постављену на јавној површини или 

на спољни део зграде супротно намени коју имају;  

41. оставља ствари и друге предмете или на други начин омета коришћење комуналних објеката, 

уређаја и опреме;  
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42. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује уређаје и 

инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и декоративну расвету и 

комуналне објекте и опрему за оглашавање;  

43. премешта или уклања уређаје и инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних целина, 

опрему, декоративну расвету и комуналне објекте и опрему за оглашавање;  

44. спречава постављање уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, 

опреме, декоративну расвету и комуналних објеката и опрему за оглашавање у складу са овом 

одлуком;  

45. користи уређаје и инсталације за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и 

инсталације декоративне расвете и комуналне објекте и опрему за оглашавање супротно намени 

коју имају.  

      За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
2.500 до 75.000 динара.  
      За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 
динара.  
      За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500 до 75.000 
динара.  

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 72. 

       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналном реду и уређењу (''Службени 
лист општине Алибунар'', број 3/99, 2/02, 7/02, 10/05, 6/08 и 2/11). 

 
Члан 73. 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине 
Алибунар''.  
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