Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Назив

202
1101
Старчевић Дејан

Алибунар
1. Становање, урбанизам и просторно планирање

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
27528
12258
4807
39.2%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм је подразумевао израду плана детаљне регулације за Излетиште Девојачки бунар, као локалитета од примарног
заначаја за развој туризма у Општини Алибунар. План није урађен из разлога што се испоставило као непходно извршити
опсежна геодетска снимања терена, што је и рађено, као и додатно усаглашавање основних намена површина, а све са
циљем дефинисања услова за успешнији развој туризма на предметном подручју..
Програм је подразумевао комунално опремање радне зоне, али исто није урађено, из разлога недостатка финансијских
средстава за израду потребног урбанистичког пројекта.
Програм је подразумевао улагање у побољшање карактеристика једне стамбене зграде, по принципу заједничког
улагања са власницима станова, али исто није урађено из разлога недостатка финансијских средстава. Постојећи
стамбени фонд у јавној својини Општине Алибунар је задржан на претходном нивоу.

Назив циља програма

Унапређење стамбеног положаја грађана

Назив индикатора

Број домаћинстава којима је решено стамбено
питање
извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

Број

10

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Недостатак финансијских средстава

0

извор верификације

Назив циља програма

Просторни развој у складу са плановима
Базна

Назив индикатора

Циљна вредност

вредност 2018.

.Проценат покривености територије
урбанистичком планском документацијом

Ппроценат
Просторно плнаска евиденција ОУ

извор верификације

Остварена вредност
у 2019.

Јединица мере

95

у 2019.

97

95

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Није урађен план детаљне регулације

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1101
1. Урбанизам и просторно планирање
0001
Просторно и урбанистичко планирање
Дејан Старчевић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
4900
3500
1115
31.9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Циљ је био израда и доношење Плана детаљне регулације за Излетиште Девојачки бунар, као простора који је
од изузетног значаја за развој туризма на подручју Општине Алибунар. Међутим, поступак израде предметног
Плана није завршен јер се у поступку израде дошло до тога да је претходно потребно урадити опсежна
геодетска снимања, а поред тога и изнаћи решења која би била адекватна за више постојхећих проблема, од
којих се један односи на озакоњење великог броја постојећих индивидуалних објеката. Такође, било је
потребно утврдити основне намене предметног простора са циљем стварања услова за квалитетнији развој
туризма.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Проценат површине покривен плановима детаљне
регулације

Повећање покривености територије планском и
урбанистичком документацијом

јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

проценат
Просторно планска евиденција ОУ

извор верификације

85

95

Остварена
вредност у 2019.

85

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Није урађен план детаљене регулације

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
1101
1. Урбанизам и просторно планирање
0002
Спровођење урбанистичких и просторних планова
Старчевић Дејан

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
11050
6300
3434
54.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Урбанистички пројекат, као и пројекат препарцелације за радну зону блок 48 у Бан.Карловцу није рађен из
разлога што је предметна парцела у заједничкој својини РС и приватног лица, те су покренути поступци за
решавање имовинског статуса. Урбанистички пројекат за локацију новог гробља у Бан.Карловцу је започет по
уговору о изради и очекује се његов завршетак у првом кварталу 2020.године. Геодетске услуге за објкете у
јавној својини су вршене мањим делом кроз посебан уговор о обављању геодетских услуга. Планирана
средства за израду КТП-а за приватне објекте који су делом изграђени на улицама нису рађени из разлога
измене законске регулативе и потребе дефинисања тачног поступка решавања предмета озакоњења ових
објеката.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Укупан број озакоњених објеката у години

Ефикасан процес озакоњења

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

2

број

Остварена
вредност у 2019.

30

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Претходно решавање имовинских односа на парцелама на којима се јавни објекти
налазе

5

Решења о озакоњењу
извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на
број поднесених захтева

.Ефикасно администрирање захтева за издавање
грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских
дозвола)
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

проценат
Званична база података ЦЕОП-а

извор верификације

97

99

Остварена
вредност у 2019.

100

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1101
1. Урбанизам и просторно планирање
0003
Управљање грађевинским земљиштем
Старчевић Дејан

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
9478
1858
258
13.9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Израђена је пројектна документација за изградњу јавне водоводне и канализационе инфраструктуре до
радне зоне блок 48 - Банатски Карловац. Пројектна документација за изградњу новог објекта предшколске
установе у Бан.Карловцу је израђена до нивоа идејног решења, с тим да се комплетирање документације
очекује у првом кварталу 2020.године. Средства за рушење нелегалних објеката нису коришћена, јер се нису
стекли услови за спровођење тих поступака. Општина није куповала-прибављала у јавну својину планирано
земљиште у некој од радних зона из разлога што се радило на уређивању власничких односа на другим
локацијама. Експропријација парцела у комплексу новог гробља у Бан.Карловцу није рађена јер је претходно
неопходан завршетак урбанистичког пројекта.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број локација комунално опремљеног земљишта
извор верификације

Стављање у функцију грађевинског земљишта

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

2

Остварена
вредност у 2019.

0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Пројектно-техничка документација је урађена, а само опремање се очекује у 2020години

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1101
1. Урбанизам и просторно планирање
0004
Стамбена подршка
Старчевић Дејан

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 201
Проценат извршења у односу на текући буџет
500
500
0
0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност није реализована током 2019.године

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број корисника стамбене подршке
извор верификације

извор верификације

Планско управљање стамбеном подршком

Јединица мере
број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

10

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
1101
1. Урбанизам и просторно планирање
0005
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Старчевић Дејан

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
1600
100
0
0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност није реализована током 2019.године

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број склопљених уговора о бесповратном
суфинансирању активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава зграде
извор верификације

Очување и унапређење стамбеног фонда

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

3

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра

Назив
202
1102
2. Комуналне делатности
Члан већа задужен за комуналне делатности

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
82050
72303
54968
76.0%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ Програма комунална делатност је пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба
физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета у свих 11 насеља на
територији општине . За 2019.годину планиране програмске активности су:
1) Програмска активност Одржавање јавних зелених површина се спроводи на основу Одлуке о комуналном реду и
уређењу.
Први део програмске активности се односи на кошење јавних зелених површина.
Израђен програм и план кошења јавних зелених површина од стране ЈКП"Универзал" Алибунар.
Склопљен уговор о кошењу јавних зелених површина између Општине Алибунар и ЈКП"Универзал"Алибунар за
2019.годину.
Одржавање јавних зелених површина вршило се у свих 11 насеља територије општине у периоду од 15.априла до
30.септембра 2019.године и то 2 пута месечно-укупно 11 појединачних третмана за свако насеље. Радове одржавањакошења обухватило је редовна кошења и ванредна кошења по потреби због одржавања културних и рекреативних
манифестација, као и због ометања прегледности саобраћаја.
Други део програмске активности се односи на набавку и садњу садница у грађевинским реонима насеља, које су
засађене по парковима и осталим јавним површинама у општини Алибунар.
2) Програмска активност Одржавање чистоће, планирана је на основу Закона о управљању отпадом и Закона о
комуналним делатностима.
Програмска активност се односи на набавку посуда за одлагање ситног отпада на јавним површинама у свим насељеним
местима - стубне канте у циљу одржавања чистоће и унапређења квалитета живота становника. Програмска активност
није реализована.
3) Програмска активност Остале комуналне услуге се спроводи на основу Закона о санитарном надзору и Закона о
заштити становништва од заразних болести.
Први део програмске активности се односи на дератизацију јавних установа и дезинсекцију предшколских установа.
Извршена два третмана дератизације јавних установа и објеката за водоснабдевање и четири третмана дезинсекције
предшколских установа, односно кухиња у циљу превентивног деловања. Програмска активност у потпуности извршена.
Други део програмске активности се односи на третирање комараца и то одраслих форми комараца у третманима у
грађевинским реонима свих насеља, излетиште Девојачки бунар као и уз путеве која повезују насеља са земље. Грађани
су обавештавани о времену третирања комараца ореко јавног информисања (сајт општине и радио ФАР). Циљ програма
је и израда пројектно техничке документације за јавно водоводне мреже, где је израђен пројекат за реконструкцију
водоводне мреже у Владимировцу као и водоводне мреже у улици Вељка Влаховића. Израђен је пројекат и изведени
радови на изградњи пречистача пијаће воде у Николинцима. Завршени су радови на изградњи истражно
експлоатационог бунара у девојачком бунару. Циљ програма је и завршетак изградње две капела у Владимировцу, при
чему су радови изведени, с тим што следи прикључење објеката на јавну електро и водоводну инфраструктуру

Назив циља програма

Повећање покривености територије комуналним делатностима,
одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на
површинама јавне намене и зоохигијена

Назив индикатора

. Број м2 јавних зелених површина на којима се
уређује и одржава зеленило у односу на укупан
број м2 јавних зелених површина

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

275/200

broj

276/700

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

276/700

извор верификације

Назив циља програма

Назив индикатора

извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1102
2. Комуналне делатности
0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Милош Алексић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
25300
24300
20291
83.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

По Уговору за одржавању јавне расвете на територији општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 40414/2019-04, послови одржавања јавне расвете поверени су предузећу "Техника" АД Вршац а вредност јавне
набавке је 500.000,00 динара. Радови који су вршени у оквирима поменутог уговора јесу: радови на
отклањању кварова у трафо станицама и разводним орманима јавне расвете (замена осигурача, склопки,
уклопних сатова, фото ћелија,...), замене прегорелих извора светлости (сијалица), замена дотрајалих делова
светиљки и прибора у функцији јавне расвете, испорука и монтажа светиљки са сијалицом надрвени, метални
или бетонски стуб, као и остале услуге садржане у техничкој спецификацији. Од уговорене вредности јавне
набавке, за радове на одржавању јавне расвете утрошено је 499.760,00 динара. Такође, са ове програмсе
активности, Општина Алибунар је вршила уплате месечних трошкова ЕПС-у за јавну расвету по уговору. По
Уговору о постављању новогодишње расвете, потписаним са предузећем "ЗР Електромонт" Владимировац,
Општина је платила и новогодишњу расвету а вредност јавне набавке износила је 333.333,33 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Дужина улица и саобраћајница који су покривена
јавним осветљењем у односну на укупну дужину
улица и саобраћајница
извор верификације

Повећање покривености насеља и територије
рационалним јавним осветљењем

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

146/150

146/150

Записници

Остварена
вредност у 2019.

146/150

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1102
2. Комуналне делатности
0002
Одржавање јавних зелених површина
Старчевић Дејан

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
11600
12753
10148
79.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

За кошење траве на зеленим површинама јавне намене у свим насељима Општине за 2019.годину склопљен
је уговор са ЈКП Универзал. Површина кошења за свих 10 насеља је 276.700 м². Услуге редовног кошења су
обављене у периоду од 5,5 месеци, 2 пута месечно, односно 11 услуга за по свако насеље и то од 15.априла
до 30.септембра 2019.године. Услуга кошења зелених површина јавне намене обухватиће и ванредна кошења
по потреби због одржавања спортских, културних и рекреативних манифестација, ометања прегледности
саобраћаја и слично. За кошење траве на зеленим површинама јавне намене у свим насељима Општине за
2019.годину склопљен је уговор са ЈКП Универзал. Површина кошења за свих 10 насеља је 276.700 м². Услуге
редовног кошења су обављене у периоду од 5,5 месеци, 2 пута месечно, односно 11 услуга за по свако насеље
и то од 15.априла до 30.септембра 2019.године. Услуга кошења зелених површина јавне намене обухватиће и
ванредна кошења по потреби због одржавања спортских, културних и рекреативних манифестација, ометања
прегледности саобраћаја и слично. Програмска активност се спроводи на основу Одлуке о комуналном реду и
уређењу и подразумева уклањање - сечу трулих и оштећених стабала на јавним површинама свих насеља као
и орезивање њихових грана које ометају електричне, телефонске и друге ваздушне каблове. Ову врсту услуга
обавља стручна организација која има одређену дозволу за рад. За одржавање украсних живица и цветних
засада у парковима, на трговима, излетишту, уз саобраћајнице и другим површинама јавног коришћења
склопљен је уговор са ЈКП Универзал Алибунар. Такође набавка садница за обнављање парковског зеленила,
дрвореда јавних зелених површина, површина на контакту са ванграђевинским реоном, површина око
сметлишта, уз путеве, као и дворишта и површина испред јавних установа у циљу унапређења санитарнохигијенских и амбијенталних услова насеља, стварања повољног микроклимата (заштитни појасеви),
стварања слободних простора за одмор, односно повећања укупног нивоа озелењености насеља. Спроведена
ЈН и набављено 245 садница а са надлежним ЈКП склопљен је уговор о сађењу

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број извршених инспекцијксих контрола

Адекватан квалитет пружених услуга одржавања и
уређења зелених површина
Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Јединица мере

110

Број

Остварена
вредност у 2019.

115

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

115

Налог, контролни записник
извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Максимална могућа покривеност насеља и територије
услугама уређења и одржавања зеленила

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

15000

Укупна дужина дрвореда ( у метрима)метара

15000

Остварена
вредност у 2019.

15000

Записници
извор верификације

.Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује
и одржава зеленило у односу на укупан број м2
зелених површина

број

извор верификације

Записници

50000/85000

50000/85000 50000/85000

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
1102
2. Комуналне делатности
0003
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Старчевић Дејан

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
2350
2350
2314
98.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата набавку посуда за одлагање отпада на јавним површинама. Спроведена ЈН и
набављено 14 пластичних контејнера 1,1м3 за одлагање комуналног отпада из домаћинстава и 5 пластичних
стубних канти од 50л за сакупљање отпада на јавним површинама за потребе замене дотрајалих и оштећених
посуда а и за постављање на новим локацијама

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Степен покривености територије услугама одржавања
чистоће јавно-прометних површина (број улица које се
чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)

Максимална могућа покривеност насеља и територије
услугама одржавања чистоће јавних површина

Јединица мере

степен

Записници
извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0.1

0.1

Остварена
вредност у 2019.

0.1

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1102
2. Комуналне делатности
0004
Зоохигијена
Цветковић Саша

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
10600
12050
9892
82.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

За програмску активност спроведена ЈН. Програмска активност обухвата дератизацију јавних установа са
једним третманом у јесењем периоду, док се у школским и предшколским установама вршено у 2 третмана –
пролећни и јесењи. Системска дератизација вршена у 7.000 домаћинстава. Дезинсекција кухиња
предшколских установа вршена у 2 третмана. Није вршена дератизација јавних површина. Сузбијање крпеља
вршена на површини од 70,21 ха (0,7км2). За програмску активност спроведена ЈН. Програмска активност се
реализовала третирањем комараца и то: 1 ларвицидни и 3 третмана одраслих форми.
Сузбијање крпеља вршена на површини од 70,21 ха (0,7км2) – 1 третман. По спроведеној ЈН израђен
Извештај мониторинга комараца на територији ошпштине Алибунар у 2019.години. Извештај садржи
потребне податке за покретање предметне јавне набавке у следећој години а који ће бити основ утврђивања
даљег планирања и унапређења сузбијања комараца на територији општине Алибунар а сце са циљем
смањења њиховог броја и вектора заразних болести

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Јавне површине на којима је рађена дератизација (у
км2)

Унапређење заштите од заразних и других болести које
преносе животиње

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0.15

0.15

2

8

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Нису се се стекли услови

0

Записници
извор верификације

Број извршених запрашивања за сузбијање комараца
и крпеља

број

извор верификације

Записници

5 Повећао се третман за системску дератизацију

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1102
2. Комуналне делатности
0008
Управљање и снабдевање водом за пиће
ЈКП ''Универзал''

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
17000
2800
531
19.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

За бунаре за водоснабдевање у Алибунару и владимировцу, Бан.Карловцу и Селеушу нису рађени елаборати
о резервама и зонама санитарне заштите због недостатка финансијских средстава. Пројектно техничка
документација за изградњу пречистача пијаће воде на извоишту у Николинцима је урађена. За постојеће
водоводне мреже у Алибунару и Владимировцу су урађена планирана геодетска снимања, као и пројектно
техничка документација за реконструкцију мреже у Владимировцу. Пројектно техничка документација за
реконструкцију водоводне мреже у улици В.Влаховића у Владимировцу је урађена, а такође су и изведени
радови на рекоснтрукцији мреже. Предмер и предрачун за редовно одржавање водоторња у Бан.Карловцу
није израђен,а такође нису изведени ни радови.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број кварова по километру водоводне мреже

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

број
Извештај комуналног предузећа

извор верификације

2

1.5

Остварена
вредност у 2019.

2

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Није рађена рекострукција мрежа

ЈЛС
Програм

Шифра
202
1102

Назив

Пројекат
Одговорно лице

П-1
Алексић милош

Алибунар
2. Комуналне делатности
Сређивање парковског мобилијара и дечјих игралишта на територији општине Алибунар

Усвојен буџет за 2019
2000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру уређења парковских површина на територији општине Алибунар, у 2019-ој години утрошена су
средства за уређење дечјег игралишта у парку у Банатском Карловцу. Постојеће игралиште обогаћено је
новим, сертификованим елементима, постављена је нова подлога од ситног шљунка и постављена је нова
канта за смеће и информациона табла. Елементи који су набављени и постављени у оквиру овог пројекта су
један пар клацкалица, један пар љуљашки, две њихалице и једна кућица са тобоганом.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број деце која би користила игралиштеа

Повећање броја игралишта и њихове опремљености

Јединица мере
количина
Документација

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019.

280

500

Остварена
вредност у 2019.
500

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Текући буџет за 2019
700

Извршење у 2019
592

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет
84.6%

ЈЛС
Програм

Шифра
202
1102

Назив

Пројекат
Одговорно лице

П-2
ЈКП ''Универзал''

Алибунар
2. Комуналне делатности
Изградња истражно експлоатационог бунара за јавно водоснабдевање у Девојачком Бунару

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Сви радови на изградњи истражно екплоатационог бунара су завршени. Следи израда елабората о резервама
која ће се редити у 2020.години.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Повећања покривености корисника и територије
квалитетним услугама водоснабдевања

Јединица мере

.Број бунара за јавно водоснабдевање на Девојалком
Бунару

Циљна вредност
у 2019.

1
Стање на терену

извор верификације

Базна
вредност 2018.

Остварена
вредност у 2019.
2

2

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

7500

Текући буџет за 2019
3500

Извршење у 2019
2354

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет
67.3%

ЈЛС
Програм

Шифра
202
1102

Назив

Пројекат
Одговорно лице

П-3
Старчевић Дејан

Алибунар
2. Комуналне делатности
Завршетак изградња две капеле у насељеном месту Владимировац

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Изведени су радови на иззградњи заштитиних и приступних тротоара, као и постављању електроенергетског
прикључног вода. Следи прикључивање на јавну електро и водоводну мрежу што ће се редити у 2020.години.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број погребних услуга пружених у капелама

Адекватан квалитет пуржених услиуга одржавања гробаља
и погребних услуга

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

број
Извештај о извршеним радовима.

извор верификације

0

25

Остварена
вредност у 2019.

0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Објекти нису прикључени на јавну електро и водоводну мрежу.

1700

Текући буџет за 2019
1700

Извршење у 2019
1152

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет
67.8%

ЈЛС
Програм

Шифра
202
1102

Пројекат
Одговорно лице

П-4
Бранко Дадић

Назив
Алибунар
2. Комуналне делатности
Санација капеле у насељеном месту Алибунар

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Сви планирани радови су завршени и објекат је пуштен у функцију.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

.Број погребних услуга пружених у капелама

Адекватан квалитет пуржених услиуга одржавања гробаља
и погребних услуга

Јединица мере
Број
ЈКП ''Универзал''

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.
0

25

Остварена
вредност у 2019.

15

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Капела није радила целе године

2500

Текући буџет за 2019
2400

Извршење у 2019
2400

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет
100.0%

ЈЛС
Програм

Шифра
202
1102

Пројекат
Одговорно лице

П-5
Браца

Назив
Алибунар
2. Комуналне делатности
Текуће поправке и одржавање објеката у јавној својини Општине Алибунар

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Текуће одржавање и поправка мале сале за омладинска окупљања у објекту ДК у Владимировцу, поправљени
подови, зидови, плафони, столарија о светљење. Поправка и текуће одржавање просторија спортског савеза у
објекту МЗ Владиумировац, поправљени подови, зидови, олафони, столарија и електроинсталације. Поправка
дела заштитног зида терена ФК ''Пролетер'' у Бан.Карловцу у дужини од 150 метара.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број објеката са побољшаним условима коришћења

Побољшање функционалности и боље искоришћавање
објеката у власништву општине

Јединица мере

број
Извештај комисије

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019.
4

Остварена
вредност у 2019.
7

3

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Због кратких рокова и временских услова није се стигло све да се реализује

1500

Текући буџет за 2019
4250

Извршење у 2019
1626

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет
38.3%

ЈЛС
Програм

Шифра
202
1102

Назив

Пројекат
Одговорно лице

П-6
Старчевић Дејан

Алибунар
2. Комуналне делатности
Реконструкција водозахвата постројења за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији
Николинци-Општина Алибунар у К.О. Николинци на делу парцеле број 1639 К.О. Николинци

Усвојен буџет за 2019

0

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Планирани радови су изведени скоро у потпуности, при чему је остало само испитивање воде након
пречишћавања и обука кадрова за одржавање опремем што се планира за прва два месеца 2020.године

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Проценат усаглашености квалитета воде са
Правилником о хигијенској исправности воде за пиће

Пречишћавање воде на постојећен водоизвориштуОстрањивање гвожђа и мангана из пијаће воде

Јединица мере

проценат

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019.
70

Привремена ситуација изведених радова
извор верификације

Текући буџет за 2019

100%

Остварена
вредност у 2019.

100%

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

5500

Извршење у 2019

3668

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет

66.7%

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Назив

202
1501
Члан већа задужен за ЛЕР

Алибунар
3. Локални економски развој

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
6850
5600
5370
95.9%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Локалним акционим планом запошљавања за 2019.годину планирани су програми јавни радови и стручна пракса.
За спровођење програма јавни радови, општина је склопила споразум о суфинансирању са НСЗ, односно надлежним
Министарством, при чему су склопљени уговори са послодавцима о извођењу јавног рада..
За програм јавних радова које је општина сама финансирала, такође су склопљени уговори са послодавцима јавног рада.
За програм стручна пракса које је општина сама финансирала склошљени су уговори.

Назив циља програма
Повећање запослености на територији града/општине
Назив индикатора

Јединица мере

Базна
вредност 2018.

2667
1378 м
1289 ж

Број евидентираних незапослених лица на
евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)
Подаци нзс
извор верификације

Циљна вредност
у 2019.

2148
1170 м
978 ж

Остварена вредност
у 2019.

2.147
1.170 м
977ж

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1501
3. Локални економски развој
0002
Мере активне политике запошљавања
Петровић Живана

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
6850
5600
5370
95.9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Локалним акционим планом запошљавања за 2019.годину планиран је програми јавни радови.
За спровођење програма јавни радови, општина је склопила споразум о суфинансирању са НСЗ, односно
надлежним Министарством, при чему су склопљена 4 појединачна уговора са послодавцима о извођењу
јавног рада и ангажовано 26 незапослених лица.
Локалним акционим планом запошљавања за 2019.годину планирано је и спроведено одржавање сајма
запошљаваља.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број новозапослених кроз реализацију мера активне
политике запошљавања

Повећање броја запослених кроз мере активне политике
запошљавања

Јединица мере

broj
Dokumentacija op[tine

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

39

32

Остварена
вредност у 2019.

26

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Нису се стекли услови

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

202
1502
4. Развој туризма
Члан већа задужен за туризам

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
12536
17063
15645
91.7%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност развој туризма обједињује туристичку понуду, општине Алибунар,што подразумева
економску,географску и културолошку тематску целину са мотивом подстицања квалитета туристичке
привреде. Развој туризма у општини Алибунар односи се на подизање целокупног туристичког капацитета у
складу са глобалним трендовима ,са циљем што већег прилива туриста у општину Алибунар.Локални и
економски развој је у корелацији са повећањем броја посета туриста и ноћења домаћих и страних
туриста.Развојем туризма доприноси подизање нивоа конкурентности дестинације и ојачавање компетенције
предузетништва у целини.Развој и промоција општине Алибунар кроз координисање и управљање кључним
активностима као што су планирање,маркетинг и спровођење одлука,према плану и програму рада туристичке
организације Алибунара за 2019.годину.Унапређење у сегменту промотивних активности и њене туристичке
понуде припремом информативно-пропагандног материјала,унапређење простора,сарадња између
привредних и других субјеката у туризму.План и програм рада за 2019. годину Туристичке организације
општине Алибунар.

Назив циља програма

Повећање прихода од туризма

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

Проценат повећања укупног броја гостију

у 2019

5

10

20000

25000

%

Остварена вредност
у 2019

извор верификације
Пораст прихода од боравишне таксе

broj

Подаци ТО
извор верификације

25000

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Туристичка организација општине Алибунар
202
1502
4. Развој туризма
0001
Управљање развојем туризма
Татјана Ђурђевић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
9136
10563
9331
88.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност ,планирање развоја туризма на основу Закона о туризму("СЛ.гласник
РС",БР.36/2009,88/2010,99/2011-др.закон,93/2012 и 84/2015),обједињује туристичку понуду општине
Алибунар,у економском аспекту,географском,културолошку целину са циљем подстицање квалитета
туристичке привреде.Развој туризма у општини Алибунар односи се на подизање целокупног туристичког
капацитета са циљем што што веће посете туриста.Развој и промоција општине Алибунар спроводи се
кључним активностима,планирањем,маркетингом и спровођење одлука према плану и програму рада
Tуристичке организације општине Алибунар за 2019.годину.Сегмент промотивних активности и понуде
општине Алибунар спроводи се припремом информативно-пропагантног материјала,сарадњом између
привредних и других субјеката у туризму.Програмске активности се спроводе у складу са планом и програмом
рада за 2019.годину.За реализацију програма развоја туризма потребно је установити управљачки механизам.
У утврђивању управљачке структуре потребно је поћи од тренутног стања, законске регулативе и већ
предложених модела у усвојеним развојним документима.Развојна компонента која се односи на развој
туризма није нигде посебно дефинисана, већ су носиоци ове функције различити од пројекта до пројекта.

Назив циља програмске активности/пројекта

Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Назив индикатора

Проценат реализације програма развоја туризма
града/општине у односу на годишњи план
извор верификације

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019

50
Доступна документација

50

Остварена
вредност у 2019

50

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Туристичка организација општине Алибунар
202
1502
4. Развој туризма
0002
Промоција туристичке понуде
Татјана Ђурђевић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
3400
6500
6314
97.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност промоција туристичке понуде подразумева унапређење промоције туристичке
понуде,обезбеђење информативно-пропагандног материјала којима се промовишу туристичке вредности
општине Алибунар. Закона о туризму ("СЛ. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 i
84/2015).Израда,дизајн и штампање промотивних материјала који се током целе године дистрибуира и
промовише туристичка понуда општине на манифестацијама као и на догађајима било да их организује
туристичка организација или да је она један од суорганизатора догађаја,подстицање програма изградње
туристичке инфраструктуре и унапређење простора,сарадња између привредних и других субјеката у
туризму.Промоција излетишта на Девојачком бунару са великим бројем атрактивних дестинација и објеката у
њеном склопу,идеална је дестинација на којој се одржава пет(5)манифестација,"Сабор пчелара"-промоција
производа од меда са нашег подручја.Манифестација "Banat summer fest"2019 године одржана је први
пут,поводом ове манифестације,пратећа документација,уговори,извештаји све наведено је
документовано.Ова манифестација је туристички,друштвено економски и културолошки промотер општине
Алибунар."Селеушки вишебој"спаја традиционално и модерно,спортско рекреативан
манифестација(крајишке игре),"Дани Милоша Црњанског"културно -туристичка манифестација

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број догађаја који промовишу туристичку понуду
града/општине у земљи и/или иностранству на којима
учествује ТО града/општине

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине
на циљаним тржиштима

Јединица мере

Број догађаја

Циљна вредност
у 2019

5

Број догађаја

3
Извештај о раду, картица конта

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварена
вредност у 2019

6

6

3

6

Извештај о раду, картица конта

извор верификације
Број одржаних промотивних акција са партнерским
организацијама

Базна
вредност 2018

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Назив
202
0101
5. Пољопривреда и рурални развој
Члан већа задужен за пољопривреду

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
49350
46597
27334
58.7%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Општина Алибунар је изразито пољопривредно подручје са око 51.955 ха пољопривредног земљишта, од којег је преко
45.000 ха обрадивих пољопривредних површина. Пољопривреда је један од претежних извора привређивања локалног
становништва, а учешће примарне пољопривредне производње у привреди општине Алибунар износи око 70%

Назив циља програма

Унапређење конкурентности произвођача

Назив индикатора

Јединица мере

Просечна величина поседа(коришћеног
пољопривредног земљишта) по пољопривредном %
газдинству
Подаци одељења
извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

10,08 ха

10,08 ха

Остварена вредност
у 2019

10,08ха

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
0101
5. Пољопривреда и рурални развој
0001
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Коса Николић

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
49350
46597
27334
58.7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровђење програмских пољопривредних активности је следеће: Противградна заштита у сарадњи са РХМЗ,
исплата стрелаца у износу од 514.285,72 динара, и то за 18 стрелаца који су добијали по 4.000,00 динара нето
на месечном нивоу у периоду од 6 месеци. Општина Алибунар је на основу јавне набавке обезбедила 30
противградних ракета у износу од 571.200,00 динара. Одводњавање на основу конкурса. Атарски путеви,
санирање по захтеву грађана у износу од 2.996.561,19 динара. На основу члана 2 Одлуке о поверавању
послова ЈКП "Универзал" из Алибунара број 023-5/2015-06 од 03.04.2017 године и на основу Уговора
закључаног између Општине и поменутог ЈКП, општина Алибунар финансира пољочуварску службу на
територији општине Алибунар и за поменуту сврху издвојено је 8.292.882,42 динара. Завршено је уређење
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на основу Уговора између уговорених
страна АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, Општина
Алибунар и ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, где је учешће општине 4.987.943,18 динара. Геодетске услуге на
основу Уговора са геодетском кућом "Геовизија" износ од 2.001.600,00 динара. Опремање пољочуварске
службе у износу од 176.198,00 динара. Завршне субвенције по Програму о руралном развоју из 2015 године,
износ од 26.360,36 динара. Набавка вишегодишњих садница преко фирме Расадник викумам Иђош у износу
77.000,00 динара. Уређење међусобних права, обавеза и одговорности у вези са коришћењем бесповратних
средстава у складу са Програмом, која су додељена Решењем министра у износу од 7.382.045,10 динара,
земљорадничкој задрузи Interkostal fruits из Банатског Карловца.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број регистрованих пољопривредних газдинстава која
су корисници директног плаћања у односу на укупан
број пољопривредних газдинстава

Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне
производње

Јединица мере

Број

Подаци одељења
извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

150/2727

160/2727

Остварена
вредност у 2019

0/2727

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Није донесен нови програм

Шифра

Назив
202
0401
6. Заштита животне средине
Члан већа задужен за животну средину

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
10919
10144
8807
86.8%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност управљања комуналним и осталим врстама отпада спроводи се на основу Закона о управљању
отпадом и односи се на набавку посуда за одвојено сакупљање рециклабилног отпада у циљу раздвајања отпада и
предаје овлашћеном сакупљачу, као и на локације отпада изван сметлишта чије порекло не може да се утврди, односно
установи његова веза са произвођачем.
За набавку посуда - канти, спроведена је ЈН и набављено је 16 сетова од по 3 канте за сакупљање рециклабилног отпада у
појединим јавним установама као и у објекту општине Алибунар. Истом набавком, за потребе опремања сакупљачких
станица набављена 2 сета пластичних контејнера од по 3 контејнера 1,1м3 (укупно 6 контејнера) за сакупљање
рециклабилног отпада на јавним површинама.
За програмску активност управљања осталим врстама отпада склопљен Уговор о уклањању дивљих депонија на
територији општине за 2019.годину са ЈКП Универзал Алибунар. Радови обухватају уклањање отпада са локације дивље
депоније, одношење отпада на најближе сметлиште.
У току 2019.године уклоњене су 2 локације дивљих депонија, од тога једна средствима општине а друга локација дивље
депоније је уклоњена суфинансирањем (по конкурсу) од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду. Због
повећања средстава извршених радова склопљен је Анекс уговора за уклањање дивљих депонија са ЈКП Универзал
Алибунар.

Назив циља програма

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

Број дивљих депонија

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

1

број
Записници

извор верификације

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Активност је реализована, мањи број дивљих депонија

7

Унапређење заштите природе

Назив индикатора

Број подручја која су проглашена заштићеним
подручјем 3 категорије

9

Ѕаписници

извор верификације

Назив циља програма

у 2019.

10

број

1

Остварена вредност
у 2019.

0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Нису се стекли услови за реализацију

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
0401
0004

Назив
Алибунар
6. Заштита животне средине
Управљање отпадним водама

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
300
300
0
0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност није реализована

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну
количину
извор верификације

Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних
вода и минималан негативан утицај на животну средину

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

30

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0401
6. Заштита животне средине
0005
Управљање комуналним отпадом
Старчевић Дејан

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
5900
5700
4796
84.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност управљање комуналним отпадом спроводи се на основу Закона о управљању отпадом
и односи се на набавку посуда за одвојено сакупљање рециклабилног отпада у циљу раздвајања отпада и
предаје овлашћеном сакупљачу.
За набавку посуда - канти, спроведена је ЈН и набављено је 16 сетова од по 3 канте за сакупљање
рециклабилног отпада у појединим јавним установама као и у објекту општине Алибунар. Истом набавком, за
потребе опремања сакупљачких станица набављена 2 сета пластичних контејнера од по 3 контејнера 1,1м3
(укупно 6 контејнера) за сакупљање рециклабилног отпада на јавним површинама

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број спроведених мерења количина комуналног
отпада у складу са Законом о управљању отпадом

Спровођење редовних мерења на територији
града/општине и испуњење обавеза у складу са законима

Јединица мере

број
Записници

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019

6

6

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У потпуности је реализована активност

Остварена
вредност у 2019

6

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0401
6. Заштита животне средине
0006
Управљање осталим врстама отпада
Старчевић Дејан

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
500
813
687
84.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност се спроводи на основу Закона о управљању отпадом и односи се на локације отпада
изван сметлишта чије порекло не може да се утврди, односно установи његова веза са произвођачем.
Склопљен Уговор о уклањању дивљих депонија на територији општине за 2019.годину са ЈКП Универзал
Алибунар. Радови обухватају уклањање отпада са локације дивље депоније, одношење отпада на најближе
сметлиште.
У току 2019.године уклоњене су 2 локације дивљих депонија, од тога једна средствима општине а друга
локација дивље депоније је уклоњена суфинансирањем (по конкурсу) од стране Покрајинског секретаријата
за пољопривреду. Због повећања средстава извршених радова склопљен је Анекс уговора за уклањање
дивљих депонија са ЈКП Универзал Алибунар.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број очишћених дивљих депонија

Одрживо управљање осталим врстама отпада

Јединица мере
број
Записници

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

2

2

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Програмска активност је у потпуности реализована

Остварена
вредност у 2019

2

ЈЛС
Програм

Шифра
202
0401

Назив

Пројекат
Одговорно лице

П-1
Старчевић Дејан

Алибунар
6. Заштита животне средине
Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар, блок 2-фаза 1а

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Изграђена јавна канализациона инфраструктура на парној страни улице Вука Караџића у Алибунару.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Повећан број километара цевовода за отпадне воде

Бољи одвод отпадних вода у насељу Алибунар

Јединица мере

број
Окончана ситуација

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019

0.5

3.5

Остварена
вредност у 2019

1.5

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Једна страна улице

4219

Текући буџет за 2019
3331

Извршење у 2019
3325

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет
99.8%

Шифра

Назив
202
Алибунар
0701
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Члан већа задужен за саобраћај

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
87550
87309
76096
87.2%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм је обухватао активности на редовном одржавању саобраћајница у надлежности Општине Алибунар, које су
спроведене. Затим, израду саобраћајних пројеката, који су израђени. Поред наведеног, финансирано је такмичење
ученика са темом ``Шта знаш о саобраћају``, а набављене су и одговарајуће публикације за ђаке прваке.
На бази израђених пројеката за рехабилитацију улица у насељеним местима, извршени су радови на рехабилитацији у
више насељених места општине Алибунар. На захтев општине је урађена рехабилитација општинског пута ВладимировацДев.Бунар, што је финансирано из средстава ЈП ''Путеви Србије''.

Назив циља програма

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Назив индикатора

Дужина изграђених саобраћајница које су у
надлежности града/општине (у км)

Јединица мере

Број саобраћајних незгода

у 2019.

0

Остварена вредност
у 2019

3

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

3

Записници

Повећање безбедности учесника усаобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода

Назив индикатора

Јединица мере
број
Подаци ПУ

извор верификације

Циљна вредност

km

извор верификације

Назив циља програма

Базна
вредност 2018.

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

42

39

Остварена вредност
у 2019

33

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Појачана контрола саобраћајне полиције

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
0701
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
0002
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Старчевић Дејан

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
34750
34564
23658
68.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност је обухватала активности на редовном одржавању саобраћајница у надлежности
Општине Алибунар, које су спроведене. Затим, израду саобраћајних пројеката, који су израђени. Поред
наведеног, финансирано је такмичење ученика са темом ``Шта знаш о саобраћају``, а набављене су и
одговарајуће публикације за ђаке прваке.
На бази израђених пројеката за рехабилитацију улица у насељеним местима, извршени су радови на
рехабилитацији у више насељених места општине Алибунар. На захтев општине је урађена рехабилитација
општинског пута Владимировац-Дев.Бунар, што је финансирано из средстава ЈП ''Путеви Србије''.

Назив циља програмске активности/пројекта

Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и
редовно одржавање асфалтног покривача

Назив индикатора

Проценат од укупне дужине улица која захтева
санацију и/или реконструкцију

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

10

30

Остварена
вредност у 2019.

30%

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
0701
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
0004
Јавни градски и приградски превоз путника
ЈАТП Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
43500
43500
43249
99.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Обезбеђивање трајног обављања јавног линијског превоза путника на територији општине Алибунар и
међумесног превоза аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као
саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза, као делатности од општег интереса и уредног
задовољавања потреба крајњих корисника, као и развоја и унапређења обављања делатности од општег
интереса. На основу Одлуке о поверавању послова'' Сл.општине Алибунар 19/2015'' и на основу закљученог
Уговора о превозу ученика основних и средњих школа Општина Алибунар преноси средства за финасирање
превоза ученика средњих и основних школа на територији опоштине Алибунар предузећу ЈАТП ''Алибунар'' из
Алибунара. Део средстава обезбеђује учешћем на конкурсу а на основу решења Покрајинског секретаријата за
образовање,прописе,управе и националне мањине-националне заједнице. Добијена средства у износу од
4.000.000.00 динара, намењена су за регресирање превоза ученика средњих школа. На основу решења
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност добијена средства у износу од
179.393.00 динара, намењена за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају на
подручју Општине.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Просечна старост возила јавног превоза

Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Јединица мере
година

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

15

Документација ЈАТП, спискови ученика
извор верификације

15

Остварена
вредност у 2019

15

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
Назив
202
Алибунар
0701
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
П-1
Реконструкција дела улице Млинска-Немањина
Савет за безбедност саобраћаа

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
9300
9245
9189
99.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Извршени су радови на рекострукцији дела улице Млинса-Немањина у Алибунару на бази претходно
израђеног пројекта.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Дужина реконструисане улице у метрима
извор верификације

Безбедније коришћење пута-улице

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

0
Окончана ситуација

500

Остварена
вредност у 2019

500

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра

Предшколска установа ''Полетарац'' Алибунар
202
2001
8. Предшколско васпитање и образовање
Члан већа задужен за образовање

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
84550
83938
75740
90.2%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019 године обезбедило се несметано функционисање ПУ "Полетарац". Циљана вредност везана за број уписане
деце у односу на број деце на територији општине Алибунар је остварена. У предшколску установу "Полетарац"
уписано је за школску годину 2019/2020 годину 569деце , а на терторији општине Алибунар према евиденцијама Дома
здравља Алибунар рођено је од 2012до 2018 године 750 деце . Циљана вредност везана за проценат деце са додатним
образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце. На територији општине
Алибунар имамо двоје деце посебним потребама а то је 0,41% од укупне уписане деце. Васпитно образовни рад у
Установи организује се у десет насељених места. У три објекта која су наменски грађена и то у :Алибунару, Владимировцу
и у Банатском Карловцу остала одељења у Добрици, Новом Козјаку, Иланџи,Селеушу , Јаношику, Локвама и Николинцима
раде у саставу основних школа. Сви објекти су прилагођени деци са посебним потребама. Проценат Рома која похађају
предшколски програм је 25% у односу на другу децу.

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем
Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Проценат деце који је уписан у предшколске
установе у односу наукупан број деце у
проценат
граду/општини (јаслена група, предшколска група
и ППП)

58

58

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

58

докуметација ПУ
извор верификације

Назив циља програма

Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих
група

Назив индикатора

Јединица мере

Проценат деце са додатним образовним
потребама која су укључена у редовне програме ПРОЦЕНАТ
ПОВ у односу на укупан број деце
извор верификације
Проценат објеката који су прилагодили простор за
ПРОЦЕНАТ
децу са инвалидитетом у односу на укупан број
објеката ПУ
извор верификације
3.Проценат Рома који похађају предшколски
програм у односу на укупан број ромске деце
извор верификације

ПРОЦЕНАТ

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0.41

Остварена вредност
у 2019.

0.41

0.41

100

100

25

25

документација ПУ

100
документација ПУ

25
документација ПУ

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
2001
0001
Илић Грујица

Предшколска установа ''Полетарац'' Алибунар
Алибунар
8. Предшколско васпитање и образовање
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
78450
81488
75470
92.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисање Предшколске установе "
Полетарац" . У 2019 години у складу са годишњим планом рада и финансијским планом Предшколска
установа је преузимала и извршавала обавезе. Обезбеђени су адекватни услови за васпитно образовни рад са
децом уз повећан обухват деце. Просечан број деце у групи за припремни предшколски програм је 20 деце
као и за јаслене групе 20 деце, подаци су узети из годишњег плана рада ПУ Полетарац за 2019/20
годину.Просечан број деце по васпитачу/васпитачици је 15 деце. Проценат деце ослобођене од пуне цене
услуге у односу на укупан број деце је 20 % . извор верификације су Решења Општинске управе за социјални
програм. Циљ унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања је остварен у 2019 години.
Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешђе на
семинарима на годишњем нивоу је 100%. Број објеката у којима су извршена инветициона улагања су објекти
у Алибунару , Банатском Карловцу и Владимировцу.

Назив циља програмске активности/пројекта

Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад
са децом уз повећан обухват

Назив индикатора

.Проценат деце ослобођен од пуне цене услуга у
односу на укупан број деце

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

20

%

извор верификације

20

20

15

15

20

20

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Докуметација ПУ

Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле,
предшколски, припремни предшколски програм)

15

извор верификације
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у
односу на укупан број деце

Остварена
вредност у 2019.

Докуметација ПУ

20

проценат

Докуметација ПУ
извор верификације

Назив циља програмске активности

Назив индикатора

Број објеката у којима су извршена инвестициона
улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број
објеката ПУ
извор верификације

Унапређење квалитета предшколског образовања и
васпитања

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

3
Документација ПУ

3

Остварена
вредност у 2019.

3

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм

Шифра
202
2001

Пројекат
Одговорно лице

П-1
Грујица Илић

Предшколска установа ''Полетарац'' Алибунар
Алибунар
8. Предшколско васпитање и образовање
Израда пројекта за изградњу новог објекта прешколске установе у Банатском Карловцу

Усвојен буџет за 2019
3300

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број израђене техничке документације
извор верификације

Формирање адекватне техничке документације за
изградњу објекта

Јединица мере
број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.
0

Остварена
вредност у 2019.
1

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Текући буџет за 2019
2400

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет

Извршење у 2019
0

0.0%

ЈЛС
Програм

Шифра
202
2001

Пројекат
Одговорно лице

П-2
Грујица Илић

Предшколска установа ''Полетарац'' Алибунар
Усвојен буџет за 2019
2800

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Радне собе које не прокишњавају

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

Број израђене техничке документације
извор верификације

број

у 000 динара
Проценат извршења у односу на текући буџет

Алибунар
8. Предшколско васпитање и образовање
Пројекат за поправку крова у Владимировцу

у 2019.
0

120

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Текући буџет за 2019
50

Извршење у 2019
0

0.0%

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

202
2002
9. Основно образовање и васпитање
Члан већа задужен за образовање

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
106887
195833
154744
79.0%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На територији општине Алибунар налази се 8 основних школа распоређених по насељним местима и то: ОШ''Братство и
Јдеинство'' из Алибунара, ОШ ''Душан Јерковић'' из Банатског Карловца, ОШ "1 МАЈ " из Владимировца, ОШ "3 ОКТОБАР
" из Локава, ОШ "2 ОКТОБАР " из Николинца, ОШ "Милош Црњански " из Иланџе, ОШ "Т.Г. Масарик " из Јаношика и ОШ
"Сава Вељковић " из Добрице. Основне школе на територији општине Алибунар имају за циљ спровођење система
образовања и васпитања у основним школама а на основу Закона о основама система образовања и
васпитања(Сл.гласник РС број 88/2017). Да би оне могле да нормално функционишу општина Алибунар у својој одлуци о
Буџету планира одређена средства а на основу усвојених финансијских планова поменути установа од стране скупштине
општине, локална самоуправа је дужна да на основу поменутог Закона а на основу члана 189.измирује обавезе настале
редовним функционисањем основних школа и то за: превоз запослених, накнаде трошкова за запослене, исплату
јубиларних награда, сталне трошкове, такмичења ученика, услуге по уговору, стручно усавршавање запослених,
специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, изградњу зграду и објеката и опремање школа.

Назив циља програма

Извршење планова

Назив индикатора

Проценат извршења планова
извор верификације

извор верификације

Јединица мере
%

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

80
Матчна књига

100

Остварена вредност
у 2019.

100

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Основна школа ''Братство и јединство'' Алибунар
202
2002
9. Основно образовање и васпитање
0001
Функционисање основних школа
Дадић Оливера

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
11000
12950
11740
90.7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У току 2019. године спроведене су следеће програмске активности:
У школи је запослено 64 радника, од тога је 43 путника за које се континуирано плаћају путни трошкови. Од 311 ученика, ужина се
финансира из буџета Општине за 160 ђака. Редовно се набавља канцеларијски материјал, материјал за образовање, као и
средства за одржавање хигијене. Такође су исплаћене и јубиларне награде радницима који су ове године испунили услов за исте.
Организована су општинска такмичења, Организовање путовања ученика и наставника у Румунију, Кишинеу – Криш (код Арада)
на међународни спортски турнир основних школа Европе.Финансиран је одлазак ученика и наставника на сва
такмичења(различитих рангова) тј. плаћен им је пут (сипано гориво у сопствене аутомобиле). Реализован је семинар у
организацији Отворене просветне иницијативе. Семинару је присуствовало 26 наставника. Обука је трајала 2 дана, наставници су
добили сертификате са по 16 часова стручног усавршавања.
Набавка школског намештаја ( седишта и наслона за ученичке столице које треба поправити и купљене нове клупе и столице за
две учионице). Финансирање 3 педагошка асистента .

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним
школама

Јединица мере

Број ученика који похађају ваннаставне активности/у
односу на укупан број ученика

Циљна вредност
у 2019.

220

220

Остварена вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Све веће интересовање ученика за ваннаставне активности као и све активности у школи

број

230

Извештај и годишњи план рада школе

извор верификације
Број талентоване деце подржане од стране града/општине у
односу на укупан број деце у школама

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Просечан број ученика по одељењу (разврстани по
полу)
извор верификације

Базна
вредност 2018

број

4/290

6/311

3/311

Није остварен број Вукових диплома јер поједини ученици немају пласмане на
такмиченима

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са
децом у основним школама

Јединица мере

broj

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

5,94м/6ж

6,2м/6ж
Матична књига

Остварена вредност у 2019.

6,9(дечака)
6,1(девојчица)

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Кретање уписаних и исписаних ученика у току школске године- одсељени, досељени.

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Шифра
Основна школа ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац
Алибунар
202
2002
9. Основно образовање и васпитање
Богдановић Душан

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019
Проценат извршења у односу на текући буџет
11500
12240
11468
93.7%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току школске 2019/20 школа је имала 43 запослена - путника је било 14 путника коима је Општина
редовно измиривала путне трошкове. Од почетка године пкола је имала 3 трудице којима је такође на
време у складу са динамиком исплаћивана новчана надокнада.Школа је у току ове године имала поред
редовног сервисирања котларнице и кварове који су отклањани и благовремено измиривани рачуни ,
набављен је и један нови фасадни котао у новом објекту.Школа је имала и један семинар у самој
установи који је смањио трошкове путовања радника за стручно усавршавање. Школа је успела да набави
и део рачунарске општине. Све ово се измиривало на време од стране Општине. Две учионице су
припремњене у току лета 2019. за почетак школске године .

Назив циља програма
Назив индикатора

Просечан број ученика који
похађају ваннаставне
активности у односу на
улупан број ученика

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

297/297

296/296

Назив индикатора
Просечан број ученика по
одељењу(разврстани по полу)
извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

296/296

Извештај и годишњи план рада школе

извор верификације

Назив циља програма

Остварена вредност у 2019.

Обвезђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у ОШ
Јединица мере
број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

м 9/ ж 10

м 9/ ж 11
матична књига

Остварена вредност у 2019.
м 9/ ж 11

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

2002-0001

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Основна школа ''1 мај'' Владимировац
202
2002
9. Основно образовање и васпитање
0001
Функционисање основних школа
Гланда Петар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019
Текући буџет за 2019
Извршење у 2019
Проценат извршења у односу на текући буџет
9000
11480
9747
84.9%

Алибунар

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У прошлој години (2019) извршене су следеће програмске активности: Од укупно 303 ученика који су
похађали наставу (у матичној и подручној школи), ужину је бесплатно добијало 124 ученика, што је
финансирано од стране буџета Општине Алибунар. Од 62 радника школе, за 21 су обезбеђени путни
трошкови које је финансирала Локална самоуправа. Такође, исплаћене су јубиларне награде
запосленима који су стекли услов (10,20,30 година радног стажа). Школа се редовно снабдевала
канцеларијским материјалом, као и средствима за одржавање хигијене у школи; Школа је била
домаћин Општинског такмичења из страног језика (енглески, француски, шпански и немачки језик).
Свим наставницима наше школе, чији су се ученици пласирали на окружно такмичење, било је
исплаћено пола дневнице и сипано је гориво у Кар гасу у ауто којим су ишли на такмичење;
Организован је по пети пут "Фестивал народних обичаја и Марцишора" 1.марта, на којем је
присуствовало 12 школа из Србије. Укупно је било 700 ученика, наставника, родитеља; Током априла
и маја спроведен је поступак уписа ученика у 1.разред, уз тестирање адекватним инструментима од
стране школског педагога; Извршене су екскурзије: једнодневне (1.-4. разреда и 5.-7. разреда), и
тродневна екскурзија за ученике 8. разреда; У месецу новембру организовано је полагање испита за
лиценцу у нашој школи у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу,
националне мањине-националне заједнице. Полагање је трајало два дана, а лиценцу је стицало 15
наставника разредне и предметне наставе.

Назив циља програмске активности/пројекта
Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у
основним школама
Назив индикатора

Просечан број ученика по
одељењу (разврстани по полу)

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

7м/8з

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Кретање уписаних и исписаних ученика у току школске
године- одсељени, досељени.

Остварена вредност у 2019.

7,6м/7,2ж

6м/10з
Матична књига

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним
школама
Назив индикатора

.Број стручних лица која су
добила најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз
учешће на семинарима на
годишњем нивоу

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

25

број

31

31

извор верификације

Број талентоване деце
подржане од стране
града/општине у односу на
укупан број деце у школама
извор верификације

број

46/385

48/396

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварена вредност у 2019.

48/341

Извештај и годишњи план рада школе

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Основна школа ''Сава Вељковић'' Добрица
202
2002
9. Основно образовање и васпитање
0001
Функционисање основних школа
Ивана Љевнајић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
5000
6000
5294
88.2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току школске 2019. године, школа је спровела следеће активности: у школи је запослено 29 радника, од
којих су 22 путника. Организовани су семинари за наставнике и директора. Купљени су рачунари и неопходна
опрема за увођење дигитализације у школу. Спровођене су текуће поправке у школској згради (кречење,
фарбање). Хоблован и лакиран је паркет у пет просторија, адаптирана је просторија за потребе коришћења
предшколске установе.Извршено је сервисирање плинских пећи. Редовно се набавља канцеларијски
материјал, као и средства за одржавање хигијене у школи. Исплаћене су јубиларне награде запосленима.
Наша школа је била домаћин општинског такмичења из Књижевне олимпијаде. Ученици наше школе су се
пласирали на Окружна и Републичка такмичења, финансиран је пут.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Просечан број ученика по одељењу(разврстани по
полу)

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад
са децом у основним школама

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

12

број

7 дечака, 6
девојчица

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

7 дечака, 6
девојчица

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број ученика који похађају ваннаставне активности/у
односу на укупан број ученика

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у
основним школама

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена
вредност у 2019.

70

75

75

0

10

10

извор верификације

Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на
годишњем нивоу
извор верификације

број

матична књига

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
202

ЈЛС

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Oсновна школа ''Милош Црњански'' Иланџа
Алибунар
9. Основно образовање и васпитање

у 000 динара
Проценат извршења
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
за 2019
за 2019
у 2019
буџет
6000
6350
5779
91.0%

2002
0001
Функционисање основних школа
Богдан Павловић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У прошлој години (2019) извршене су следеће програмске активности: Од укупно 120 ученика
који су похађали наставу (у матичној и подручној школи), ужину је бесплатно добијало 62
ученика, што је финансирано од стране буџета Општине Алибунар. Од 36 радника школе, за 21
су обезбеђени путни трошкови које је финансирала Локална самоуправа. Такође, исплаћене су
јубиларне награде запосленима који су стекли услов (10,20,30 година радног стажа). Школа се
редовно снабдевала канцеларијским материјалом, као и средствима за одржавање хигијене у
школи; Школа је била домаћин Општинског такмичења из математике .

Назив циља програмске активности/пројекта
Повећање доступности и приступачности основног
образовања деци
Циљна
вредност

Базна
Назив индикатора

Јединица мере
вредност 2018.

Проценат деце којој је
обезбеђена бесплатна исхрана у
односу на укупан број деце

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора
Већи број ученика је остварио право на бесплатну
ужину према постављеним критеријумима. Новчани
износ, који је био предвиђен за бесплатне ужине није
62 повећаван.

Остварена вредност у 2019.

у 2019.

број

45

50

проценат

20

17

извор верификације
Проценат деце којој је обезбеђен
бесплатан школски превоз у односу на
укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)
извор верификације

17

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
2002
0001
Сфера Јон

Основна школа ''3 октобар'' Локве
Алибунар
9. Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
5500
5500
5273
95.9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2019.године школа је спровела следеће активности:
У школи је запослено 29 радника, од тога 11 је путника за које се плаћају путни трошкови. Исплаћене су
јубиларне награде радницима који су ове године испунили услов за исте. У школи се редовно набавља
канцеларијски материјал , материјал за образовање, као и средства за одржавање хигијене. Од 111 ученика,
ужина се финансира из буџета Општине за 61 ђака.
Организована су општинска такмичења из биологије и физичког васпитања (одбојка) . Финансиран је одлазак
наставника и ученика на сва такмичења ( различитих рангова)- плаћен им је пут ( сипано гориво у сопствене
аутомобиле). Реализован је један семинар у самој установи "Ти и ја смо ми - међународна просветна
сарадња" где је присуствовало 18 наставниак наше школе. Серминар је трајао један дан , а наставници су
добили сертификате са по 8 часова стручног усавршавања. Педагог школе присуствовала је Обуци за примену
теста ТИП-1 за педагоге који је одржан у Београду и трајао је 3 дана. Наставници наше школе присуствовали
су семинару "Школа за 21.век“ одржан у Панчеу, а директор наше школе је учествовао на истом семинару
одржан у Вршцу. Такође, наш наставни кадар учествовао је на семинару под називом "Настава и учење
оријентисани на исходе", "Семинар за усавршавање румунског језика" одржан у Темишвару, Сабор учитеља у
Београду и семинар" Унапређивање квалитета и развој установе као и самовредновање школа" у Банатском
Карловцу. Спровођене су неопходне активности везане за упис ученика првог разреда основне школе.
Ученици наше школе учествовали су на општинској смотри рецитатора у Алибунару, смотри музике и
фолклора у Дому културе у Долову, Фестивалу мартовских обичаја у Владимировцу, Фестивалу "Арлекин" у
Торку. Набављене су књиге за вуковце, ђака генерације и
школску библиотеку. Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализовало је набавку
публикација од значаја за образовање и васпитање и богаћење библиотекарког фонда библиотека основних
школа. Набављена су додатна наставна средства за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
основношколског узраста, која доприносе унапређивању васпитно – образовног рада. За време летњег
распуста хоблован је и лакиран паркет у пет учионица. Реновиран је санитарни чвор на партеру за ученике и
наставнике и избетониране су стазе испред школске зграде и спортског игралишта.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у
основним школама

Јединица мере

Број ученика који похађају ваннаставне
активности/у односу на укупан број ученика

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

76/117

број

88/113

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

88/113

извор верификације
Број стручних лица који је добио најмање 24
бода за стручно усавршавање кроз учешће на
семинарима на годишњем нивоу
извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Просечан број ученика по одељењу(разврстани
по полу)
извор верификације

број

15

20

20

Обвезђени прописани услови за васпитно образовни рад
са децом у ОШ

Јединица
мере

број

Циљна
вредност

Базна
вредност
2018.

у 2019.
14

7 дечака, 6
девојчица

Остварена
вредност у
2019.
7 дечака, 6
девојчица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Основна школа ''2 октобар'' Николинци
202
2002
9. Основно образовање и васпитање
0001
Функционисање основних школа
Ђурић Мариора

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
5000
5250
4634
88.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У ОШ,,". Октобар" Николинци има 32 запослена, од којих 24 наставника, 2 педагошка асистента, 4 у управи и 3
помоћна радника.Путника има 22.Радници путују из Алибунара, Владимировца, Вршца, Малог Средишта,
Влајковца,Ритишева.Наставници и директор су 2019.год. учествовали на 10 обука,семинара.Ученици наше
школе учествовали су на спортска такмичења из одбојке,стоног тениса,кошарке, такође на општинска,
међуокружна такмичења из биологије,географије,румунског језика,српски као нематерњи,страни
језик,хемије.Наша школа је била домаћин на општинско такмичење из хемије.Ученицима и наставницима је
плаћен пут за одлазак на такмичења.Наши ученици су учествовали на фестивалу обичаја у Владимировцу, на
Дечијем фестивалу фолклора у Долову. У школи су се организовале приредбе поводом обележавања дана
румунског песника Михај Еминескуа, обележен је дан Св.Саве, била је приредба поводом 8 марта.Школа је
куповала књиге за даривање најбољим ученицима на крају школске године,вуковцима и ђаку
генерације.Школа је куповала два компјутера за увођење електронског дневника,оспособљен је интернет у
целој школи. Окречени су женски и мушки тоалет.У школи су организована предавања из области
здравственог васпитања за ученике виших разреда као и за њихове родитеље, такође и за наставнике.Од
стране МУП-асу организована предавања у оквиру безбедности деце за четврти и шести разред.Спровођене
су и све активности поводом уписа деце у први разред.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Просечан број ученика по одељењу(разврстани по
полу)

Обвезђени прописани услови за васпитно образовни рад
са децом у ОШ

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

број

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

10 6м/6ж

7

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број ученика који похађају ваннаставне активности/у
односу на укупан број ученика

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у
основним школама

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена
вредност у 2019.

број

70

70

75

број

7

5

10

број

20

3

26

извор верификације
Број талентоване деце подржане од стране
града/општине у односу на укупан број деце у
школама
извор верификације
Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на
годишњем нивоу

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећано интересовање

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Основна школа ''Т. Г. Масарик'', Јаношик
202
2002
9. Основно образовање и васпитање
0001
Функционисање основних школа
Зузана Халабрин

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
3000
3200
2687
84.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2019. године спроведене су следеће програмске активности: У школи је запослено 21 радник, од тога је
9 путника за које се континуирано плаћају путни трошкови. Од 53 ученика, ужина се финансира из буџета
Општине за 16 ђака. Редовно се набавља канцеларијски материјал, материјал за образовно-васпитни рад, као
и средства за одржавање хигијене. Организовано је општинско такмичење из географије. Финансиран је
одлазак ученика и наставника на такмичења различитих рангова - плаћени су путни трошкови (сипано гориво у
сопствене аутомобиле). Спровођене су активности везане за упис ученика првог разреда основне школе.
Организована је посета ученика из Основне школи у Мијави у септембру 2019. Ученици и наставници из Мијаве
боравили у Јаношику 5 дана, што је организовала наша школа. Организационе су активности за припрему
објекта за наредну школску годину-санитарно-техничка исправност. Успостављена је сарадња са МУП то јест
Саобраћајном полицијом - у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“.
Наши наставници су узели учешће на семинарима у организацији Академије Филиповић. Реализоване
активности на обезбеђивању услова санитарно-техничке исправности објекта за почетак нове школске године.
Организован је општински турнир у риболову. Набављене су нове књиге за школску библиотеку Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализовало је набавку публикација од значаја за
образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа. Нашој школи
одобрена је исплата средстава и набављена су додатна наставна средства која доприносе унапређивању В-О
рада. Приликом избора наставних средстава поштован је принцип рационалности и економичности за
правдање утрошеног новца. Организоване су активности на реализацији програма прославе школске славе
27.01. Организација активности на припреми школе за почетак другог полугодишта (хигијенско-санитарна
исправност).

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на
годишњем нивоу

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним
школама

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

13

14

52

54

Остварена вредност у 2019.

број

извор верификације

Број ученика који похађају ваннаставне
активности/у односу на укупан број ученика
извор верификације

број

26

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У септембру 2019. године уписано 43 ученика. Број ученика по одељењима:
I РАЗРЕД - 2 ученика, II РАЗРЕД - 4 ученика, III РАЗРЕД - 9 ученика, IV РАЗРЕД 10 4 ученика, V РАЗРЕД - 2 ученика, VI РАЗРЕД - 8 ученика, VII РАЗРЕД - 7
ученика, VIII РАЗРЕД - 7 ученика. 7 ученика похађа наставу по ИОП - у

Шифра
Назив
202
Алибунар
2002
9. Основно образовање и васпитање
П-1
Реконструкција и енергетска санација постојећег објекта ОШ’’1 мај’’ Владимировац
Дејан Старчевић

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
42987
38062
38054
100.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Завршени радови на реконструкцији објекта као наставак радова који су већином урађени у претходној години.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Комплетна рконструкција постојећег школског објекта
извор верификације

Стварање адекватних услова за одвијање наставе и
боравак деце у школским објектима

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

1

Остварена
вредност у 2019.

1

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
Назив
202
у 000 динара
Алибунар
2002
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
9. Основно образовање и васпитање
П-2
4400
3888
88.4%
Санација на постојећем објекту котларнице у комплексу ОШ''1 Мај'' Владимировац и прикључење објекта прешколске установе 4900
Петар Гланда

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Радови на санацији котларнице су завршени, при чему је измењена комплетна опрема, а све са циљем
прилагођавања реконструисаном објекту ОШ ''1 мај'' Владимировац. Радови су извршени на бази претходно
израђеног пројекта.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

.Проценат повећања испостављања грејања објеката у
току грејне сезоне

Континуирано и квалитетно снабдевање топлотном
енергијом школе и прешколске установе

Јединица мере

Проценат
Окончана ситуација

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

30%

Остварена
вредност у 2019.

30%

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
Назив
202
у 000 динара
Алибунар
2002
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
9. Основно образовање и васпитање
П-3
3000
3500
3432
98.1%
Изградња нове водоводне мреже у делу улице Вељка Влаховића и прикључење на објекат ОШ ''1 мај'' Владимировац
Петар Гланда

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Радови на реконстуркцији мреже су завршени са циљем омогућавања прикључења хидрантске мреже објекта
ОШ''1 мај'' Владимировац. Радови су извршени на бази претходно израђеног пројекта.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Дужина реконструисане водоводне мреже у метрима

Успостављање адекватног водоснабдевања објекта ОШ ''1
Мај'' Владимировац

Јединица мере

Проценат
Окончана ситуација

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

350

Остварена
вредност у 2019.

600

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Потребна дужину с обзиром на место прикључења на постојећу мрежу одговарајућег
капацитета

Шифра
Назив
202
Алибунар
2002
9. Основно образовање и васпитање
П-4
Фискултурна сала ''ОШ Братство и Јединство'' Алибунар-наставак изградње
Старчевић Дејан

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Радови на завшетку изградње фискултурне сале су започети 03.10.2019.године и до краја године је извршено
50% од планираних радова. Завршетак преосталог дела радова се очекује у првом тромесечју 2020.године.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Повећање броја школске деце у настави физичког
образовања у сали

Завршетак изградње и стављање у функцију фискултурне
сале ОШ ''Братство и Јединство''-наставак радова

Јединица мере

Проценат

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена
вредност у 2019.

0

730

0

0

300

0

0

100

0

Oкончана ситуација
извор верификације

Повећање броја активних спортиста који користе салу

Проценат
Окончана ситуација

извор верификације

Повећање броја рекреативаца који користе салу

Проценат
Окончана ситуација

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Објекат није завршен и стављен у функцију

у 000 динара
Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
0
79091
52747
66.7%

Шифра
202
2002
П-5

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
Алибунар
9. Основно образовање и васпитање
Реконструкција водоводне мреже за прикључење фискултурне сале ОШ Братство и јединство Алибунар

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

дужина реконструисане водоводне мреже у метрима
извор верификације

Омогућавање техничких услова водоснабдевања и рад
хидрантске мреже фискултурне сале

Јединица мере

Проценат

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

250

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

у 000 динара
Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
0
1450
0
0.0%

Шифра
202
2002
П-6

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
Алибунар
9. Основно образовање и васпитање
Израда пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта ОШ ''Братство и јединство'' Алибунар

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

број израђених пројеката за изградњу новог објекта
основне школе у Алибунару
извор верификације

Израда пројекта за изградњу новог објекта ОШ у
Алибунару

Јединица мере

Проценат

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

0

1

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

у 000 динара
Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
0
2500
0
0.0%

Шифра
202
2002
П-7

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
Алибунар
9. Основно образовање и васпитање
Инвестиционо одржавање сале ОШ''2 Октобар'' у Николинцима

Усвојен буџет за 2019

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Безбедније коршћење школске сале

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

Број реализованих пројеката
извор верификације

Проценат

у 2019.

0

1

Остварена
вредност у 2019.

0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

у 000 динара
Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
0
1163
0
0.0%

Шифра
202
2002
П-8

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
Алибунар
Усвојен буџет за 2019

9. Основно образовање и васпитање
Инвестиционо одржавање сале у Иланџи

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Безбедније коршћење школске сале

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

Број реализованих пројеката
извор верификације

Проценат

у 2019.

0

1

Остварена
вредност у 2019.

0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

у 000 динара
Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
0
2697
0
0.0%

Шифра

Средња економска школа ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар
202
Алибунар
2003
10. Средње образовање и васпитање
Члан већа задужен за образовање

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
7000
10640
8739
82.1%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Услови рада као и безбедност ученика и запослених у школи су на високом нивоу. Све просторије су опремљене
потребним средствима за рад. У школи постоји физичко обезбеђење, алармни систем, електронско звоно и систем видео
надзора са 16 камера.
Настава се, од јануара 2017.године, изводи само у преподневној смени од 7,45 до 13,45 часова.
У школи има 53 запослених радника, од тога 41 наставника и ваннаставно особље 12 радника, од тога је 34 путника.
Средствима из буџета општине за 2019 годину, финансиране су следеће активности:
- Осигурање деце, запослених и зграде;
- Педагошки асистент са 100% норме који ради са децом по инклузивном образовном програму (ИОП-1, ИОП-2);
- Исплаћене су јубиларне награде и солидарна помоћ радницима који су испунили услов за исте;
- Одлазак ученика и наставника на такмичење из разних предмета;
- Учествовање наставника на семинаре;
- Организован семинар у просторијама школе за 30 наставника са темом "Од екстерног вредновања до самовредновања"
- Путни трошкови запослених;
- Набављање канцеларијског и образовног материјала;
- Набављање средства за одржавање хигијене у школи;
- редовно плаћање комуналија (телефон, интернет, струја, вода, ...);
- Плаћање услуга Историјског Архива за чување школске документације, услуге из области безбедности здравља на раду ,
... .
На почетку школске 2018/2019. године уписано је 280 ученика у 14 одељења.
У првом разреду уписано 62 ученика, у другом разреду 58 ученика, у трећем разреду 72 ученика и у четвртом разреду 88
ученика.
Образовни профили у школи су:
- подручје рада економија, право и администрација за образовни профил четворогодишњег образовања економски
техничар на румунском језику, четири одељења;
- подручје рада економија, право и администрација за образовни профил четворогодишњег образовања економски
техничар на српском језику шест одељења;
- подручје рада: економија, право и администрација за образовни профил четворогодишњег образовања финансијски
администратор на српском језику, два одељења;
- подручје рада: трговина, угоститељство и туризам за образовни профил трогодишњег образовања трговац, два
одељења.
На основу редовног прегледа хидрантске мреже у 2019. години, односно хидранта у школи, купљено је 4 нова хидрантска
вентила, 4 хидрантска црева и 4 млазница, како би се извршила санација и заменио стари дотрајали хидрант.У
финансијском плану планирана су средства у износу од 1.700.000 динара за санацију и оспособлјавање кабината за
куварство са кухињом. Радови на санацији су започети 1.12.2019. и завршени 27.1.2020. године. Замењена је комплетна
столарија- прозори и врата на кабинету, новим алуминијумским. Комплетно је замењен плафон, под- постављене су нове
плочиве, саниран постојећи шанк и урађена санација електроинсталације. Такође, санирана је канализација, постављене
су нове цеви и нови шахт.

Назив циља програма

Повећање обухвата средњошколског образовања

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

Број деце која су обухваћена средњим
образовањем

број

извор верификације

Књига евиденције и регистар ученика.

320

350

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У школској 2018/2019. години уписано је укупно 280 ученика.
Одељење I-1 - 10 ученика, I-2 - 26 ученика, I-3 - 26 ученика, II-1 - 9 ученика, II-2 - 30
280 ученика, II-3 - 19 ученика, III-1 - 14 ученика, III-2 - 22 ученика, III-3 - 20 ученика, III-4 - 16
ученика, IV-1 - 25 ученика, IV-2 - 24 ученика, IV-3 - 18 ученика, IV-4 - 21 ученика.
Број ученика који наставу похађају по ИОП-1 је 4 и ИОП-2 је 7.

Остварена вредност
у 2019

Укинуто је одељења образовног профила финансијског администратора од стране

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
2003
0001
Саша Лекић

Средња економска школа ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар
Алибунар
10. Средње образовање и васпитање
Функционисање средњих школа

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
7000
10640
8739
82.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Услови рада као и безбедност ученика и запослених у школи су на високом нивоу. Све просторије су опремљене потребним
средствима за рад. У школи постоји физичко обезбеђење, алармни систем, електронско звоно и систем видео надзора са 16 камера.
Настава се, од јануара 2017.године, изводи само у преподневној смени од 7,45 до 13,45 часова.
У школи има 53 запослених радника, од тога 41 наставника и ваннаставно особље 12 радника, од тога је 34 путника.
Средствима из буџета општине за 2019 годину, финансиране су следеће активности:
- Осигурање деце, запослених и зграде;
- Педагошки асистент са 100% норме који ради са децом по инклузивном образовном програму (ИОП-1, ИОП-2);
- Исплаћене су јубиларне награде и солидарна помоћ радницима који су испунили услов за исте;
- Одлазак ученика и наставника на такмичење из разних предмета;
- Учествовање наставника на семинаре;
- Организован семинар у просторијама школе за 30 наставника са темом "Од екстерног вредновања до самовредновања"
- Путни трошкови запослених;
- Набављање канцеларијског и образовног материјала;
- Набављање средства за одржавање хигијене у школи;
- редовно плаћање комуналија (телефон, интернет, струја, вода, ...);
- Плаћање услуга Историјског Архива за чување школске документације, услуге из области безбедности здравља на раду , ... .
На почетку школске 2018/2019. године уписано је 280 ученика у 14 одељења.
У првом разреду уписано 62 ученика, у другом разреду 58 ученика, у трећем разреду 72 ученика и у четвртом разреду 88 ученика.
Образовни профили у школи су:
- подручје рада економија, право и администрација за образовни профил четворогодишњег образовања економски техничар на
румунском језику, четири одељења;
- подручје рада економија, право и администрација за образовни профил четворогодишњег образовања економски техничар на
српском језику шест одељења;
- подручје рада: економија, право и администрација за образовни профил четворогодишњег образовања финансијски администратор
на српском језику, два одељења;
- подручје рада: трговина, угоститељство и туризам за образовни профил трогодишњег образовања трговац, два одељења.
На основу редовног прегледа хидрантске мреже у 2019. години, односно хидранта у школи, купљено је 4 нова хидрантска вентила, 4
хидрантска црева и 4 млазница, како би се извршила санација и заменио стари дотрајали хидрант.У финансијском плану планирана су
средства у износу од 1.700.000 динара за санацију и оспособлјавање кабината за куварство са кухињом. Радови на санацији су
започети 1.12.2019. и завршени 27.1.2020. године. Замењена је комплетна столарија- прозори и врата на кабинету, новим
алуминијумским. Комплетно је замењен плафон, под- постављене су нове плочиве, саниран постојећи шанк и урађена санација
електроинсталације. Такође, санирана је канализација, постављене су нове цеви и нови шахт.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад
у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

26

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У школској 2018/2019. години уписано је укупно 280 ученика.
20 Одељење I-1 - 10 ученика, I-2 - 26 ученика, I-3 - 26 ученика, II-1 - 9 ученика,
II-2 - 30 ученика, II-3 - 19 ученика, III-1 - 14 ученика, III-2 - 22 ученика, III-3 20 ученика, III-4 - 16 ученика, IV-1 - 25 ученика, IV-2 - 24 ученика, IV-3 - 18

Остварена
вредност у 2019.

27

Просечан број ученика по одељењу

број

извор верификације

Регистар ученика и књига евиденције

Назив циља програмске активности/пројекта

Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Назив индикатора

Јединица мере

Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за
стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на број
годишњем нивоу
извор верификације
Број ученика који похађају ваннаставне активности /у
проценат
односу на укупан број ученика
извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

40

Остварена
вредност у 2019.

40

40

60%

60%

Извештаји и сертификати

55%

Извештаји, књига евиденције ваннаставних активности и педагошка
документација.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра

Локална самоуправа
202
0901
11. Социјална и дечја заштита
Члан већа задужен за социјалну заштиту

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
35952
51015
38433
75.3%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом социјалне заштите дефинишу се права и услуге социјалне заштите, поступци за остваривање права у
социјалној заштити и коришћење социјалне заштите. Програм социјална заштита је дефинисан на основу Закна о
социјалној заштит, као и Одлуком о социјалној заштити општине Алибунар број 55-2/2014-06-01 и Правилником о ближим
условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне
заштите. Општина Алибунар обезбеђује средства у свом буџету у области социјлане заштите, а за: право на бесплатну
ужину за ученике основних школа, право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи, право на
једнократну помоћ за проврођено дете, право на регресирање трошкова превоза до образовне установе деце ометене у
развоју и њихових пратиоца, као и право нарегресирање трошкова превоза социјално угрожених категорија становништва
и трошкова превоза, смештаја ученика и студената у ученичким и студентским домовима. Финасирање услуга социјалне
заштите као што су смештај у прихватилишта деце, омладине и одраслих и помоћ у кући које су финасиране из наменских
средстава Републике Србије намењених општинама за пружање услуга социјалне заштите. Такође, општина Алибунар на
основу јавног конкурса за финасирање програма и пројеката удружења грађана и НВО из буџета општине Алибунар за
2017.годину, а у области социјално-хуманитарних активности издваја одређена средства за рад удружења из хуманитарно
социјалне области. У општни Алибунар значајну улогу у социјалним активностима има и општинска организација црвеног
крста, који на основу својих активности помаже особама које се нађу у стању социјалне потребе.

Назив циља програма

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора

Преоценат корисника мера и услуга социјалне и
дечје заштите који се финансира из буџета
општине у односу на број становника

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

9.5

%

8.5

извор верификације
Проценат корисника локалних социјалних услуга у
%
односу на укупан број соц и деч заштите
извор верификације

44/400

44/400

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0901
11. Социјална и дечја заштита
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Пребирачевић Зоран

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
15000
21365
14962
70.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У односу на прошлу годину, око 7% је повећан укупан број корисника на активној евиденцији Центра. Највеће
повећање броја корисника услуга Центра за социјални рад је код подгрупе, одраслих повећао за око 10 %.
Укупан број грађана који су се обраћали Центру у току 2019.године, чини близу 19 % укупног становништва
општине.
Највећи број материјално угрожених грађана чине одрасла лица, која су у највећем броју носиоци
материјалних давања у Центру. Један број нових корисника, који чине групу, старијих одраслих, који су услед
тех.вишкова, остали без посла у поодмаклој радној способности, са временски ограниченим правом на
новчану социјалну помоћ, и у 2019.г., оствариваће то право до стицања услова за пензију.
Општина је редовно одобравала средства и за једнократне новчане помоћи за наше грађане који су били у
повременим или хитним социјалним потребама, и 558 лица добило укупно 1412 једнократних новчаних
помоћи. Такође, одобрена је и месечна материјална помоћ за 20 ученика и 234 социјално угрожена студента,
а помоћ се исплаћује и за 7 деце са инвалидитетом и њиховим пратиоцима за спец. Школе. Општина је
пружала помоћ у регресирању трошкова путовања за средњошколце, обезбеђењем бесплатног аутобуског
превоза ЈАТП-ом, на територији Општине и до Вршац и Панчева за средњошколце, као и део трошкова
смештаја ученика и студената у Домове.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број грађана - корисника других мера материјалне
подршке

Унапређење заштите сиромашних

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

720

750

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0901
11. Социјална и дечја заштита
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Интерресорна комисија

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
2192
3618
3299
91.2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

.Општина у оквиру ове активности издваја и одрешена средства за једнократне помоћи, за дужу и тежу болест
као и одређене награде ђацима првацима и вуковцима. Поменуте помоћи се исплаћују на основу решења
Општнског Већа општине Алибунар. Такође општина Алибунар издваја и одређена средсва као помоћ
студентима са територије општине на основу Члана 111.Закона о цосијалној заштит 24/2010. ), На основу
решења Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност добијена
средства у износу од 18.649.00 динара, намењена за регресирање превоза студената у међуградском и
међумесном саобраћају на подручју Општине.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број корисника једнократне новчане помоћи у односу
на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у
односу на укупан број грађана
извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних
услуга, услуга превоза) у односу на укупан број
грађана

Унапређење заштите сиромашних(помоћ ЈЛС за ђаке
прваке и вуковце

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

150/20000

150/20000

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

150/20000

Записници

Унапређење заштите сиромашних(Помоћ ЈЛС за
најуспешније студенте

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

62/20000

62/20000

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

62/20000

Записници
извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број корисника једнократне новчане помоћи у односу
на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у
односу на укупан број грађана

Унапређење заштите сиромашних(по долуци већа)

Јединица мере

број
Записници

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

40/20000

40/20000

Остварена
вредност у 2019.

40/20000

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
0901
11. Социјална и дечја заштита
0002
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
ЦСР, Општина

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
600
300
194
64.7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На основу уговора које је закључен између ОШ''Радивој Поповић'' из Земуна и корисника услуге општине
Алибунар за школску 2018/2019 годину обезбеђује се финансирање трошкова боравка и исхране полазника
припремног предшколског програма за једно дете. Центар обезбеђује центар и дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју. Дете је упућено на основу мишљења Комисије за процену потреба за пружање
додатне образовне, здравствене или соц.подршке детету-ученику.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број корисника услуга смештаја прихватилишта

Обезбеђење услуге смештаја

Јединица мере
број

Просечан број дана по кориснику услуге

Циљна вредност
у 2019

1

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Пријав

Остварена
вредност у 2019

2

1

20

20

Подаци цср

извор верификације
дана по месецу
Подаци о ученику
извор верификације

Базна
вредност 2018

20

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
у 000 динара
Алибунар
0901
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
11. Социјална и дечја заштита
0003
7060
6068
5921
97.6%
Дневне услуге у заједници
Комисија за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Program razvoja socijalne zastite poseban akcenat stavlja na realizaciji socijalne inkluzije Roma.Budzetom OPstine
za 2020 godinu planiraju sa sredsva od 500.000,00dinara za socijalnu inkluziju Roma u svim sferama zivota u opstini
Alibunar.
.U 2019 raspisan je konkurs za sufinansiranje projekata udruzenja gradjana.Pravo ucesca na konkursu imala su i NVO
koja se bave Socijalno-humanitarnim aktivnostima i pomoci socijalno ugrozenim kategorijama stanovnistva u Opstini
Alibunar.Budzetom opstine za 2019 god.za realizaciju ovih aktivnosti planirana su sredstva od 900.000,00din.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број удружења / хуманитарних организација које
добијају средства из буџета града/општине

Подстицање развоја разноврсних социјалних и других
услуга у заједници

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

14

број

20

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Смањен број захтева

15

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број програма које реализују ове организације
извор верификације

Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у
заједници за стара лица

Јединица мере
број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

1

1

Остварена
вредност у 2019.

1

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0901
11. Социјална и дечја заштита
0005
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Даница Чанчаревић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
5000
5000
4976
99.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности Црвеног крста финансирају се по основу Закона о Црвеном Крсту и усвојеног Програма рада
Црвеног крста Алибунар за 2019 годину.Преко своје мреже рада Црвени крст има за циљ да побољша живот
угроженим људима испуњавајући своју помоћну функцију јавним властима у хуманитарној
области.Заступајући потребе заједништва и хуманости у здравственој и социјалној области. Један пакетић
много љубави 25 комада,школски сет свеске 250 комада .пакети хране и хигијене по 600 комада, брашно
6000 кг. Припремљено и подељено 49 500 оброка у народној кухињи црвеног крста Алибунар. Исто толико и
дистрибуирано на 5 пунктова ван седишта општине. Подељено 4 тоне одеће и обуће социјално угроженим
породицама наше општине.Прикупљено 292 јединице крви или 1,45% на број становника општине (20151
становник по пос.попису.) Организована трка за срећније детињство где је учествовало 150 деце и том
приликом подељено 15о. сетова хигијене.И још многе друге активности које су потребне у датој ситуацији
локалне заједнице.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број корисника народне кухиње ( или број подељених
оброка у народној кухињи)
извор верификације
Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено
становништво
извор верификације

Социјално деловање - олакшавање људске патње
пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,
развијањем солидарности међу људима, организовањем
различитих облика помоћи
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

Остварена
вредност у 2019

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Број

270

250

250

Број

500

400

600 Повећан обим угрожен социјално угрожених

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0901
11. Социјална и дечја заштита
0006
Подршка деци и породицама са децом
Коса Николић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
3100
3100
2303
74.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општина Алибунар ради остварења популационе политике помаже социјално угрожено становништво
регресирањем трошкова у Предшколској установи и додељује помоћ мајкама које роде прво дете. У складу са
тим користи се: Закон о финансијској подршци породици са децом ( Сл. Гласник РС 113/17 и 50/18), Чл. 20. и
46. Закона о локалној самоуправи ( Сл. Гласник РС 129/07), Чл. 69. Статута Општине Алибунар ( Сл. Лист
Општине Алибунар 12/08, 13/09 и 13/11), Чл. 2 Општинске одлуке о праву на родитељски додатак за
прворођено дете ( Сл. Лист Општине Алибунар 5/13), Чл. 21 Одлуке о социјалној заштити Општине Алибунар (
Сл. Лист Општине Алибунар 13/14) и Чл. 12 Правилника о ближим условима поступку и начину остваривања
права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ( Сл.лист Општине Алибунар
19/14 и 24/14). На основу Члана 69. став 3. и став 5. Закона о основном образовању и васпитању Сл.гласник
број 55/2013 и Члана 189.став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања СЛ.гласник Рс
борј 88/2017 и члана 34.Закона о прешколском васпитању и образовању Сл.гласник Рс број 18/10 и др закон.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број деце који примају финансијску подршку у односу
на укупан број деце у општини

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

147/2000

134/2000

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Смањен број захтева за помоћ

129/2000

Иѕвештај одељења
извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број мера материјалне подршке намењен мерама
локалне популационе политике (нпр. подршка
материнству, подршка породиљама, накнада за
новорођену децу)

Унапређење популационе политике

Јединица мере

број

Иѕвештај одељења
извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

54

60

Остварена
вредност у 2019.

60

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0901
11. Социјална и дечја заштита
0008
Подршка особама са инвалидитетом
Коса Николић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
2000
1500
1106
73.7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општина Алибунар је у 2019.години, а ради помоћи превоза деце са посебним потребама закључила уговор
са фирмом СТУП из Вршца за превоз помеутих ученика и њихових пратилаца. Општина Алибунар је са Фирном
Ступ закључила уговор број 404-21/18 који је закључен по спроведеној јавној набавци. Општина обезбеђује
месечне карте и перонске чипове за саме кориснике и њихове пратиоце. Месечне картице за пратиоце
ометене деце општина плаћа СТУП-у у износу од 80% од цене карте, док сама деца ометена у развоју имају
100% плаћену цену карте

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и
одрасле са инвалидитетом

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

Број услуга

број
Записници

извор верификације

у 2019

1

1

Остварена
вредност у 2019

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
202
0901
П-1
Томић Јован

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
у 000 динара
Алибунар
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
11. Социјална и дечја заштита
1000
10674
5672
53.1%
Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима за економско оснаживање и осамостаљивање

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општина Алибунар је у циљу помоћи избеглим лицима добила 10 пакета за доходовне активности и то: ЈН
пу тем поруџбеница: један пакет Набавка оваца, бр: 404-112/19-04, и 9 пакета ЈН број 404-92/19-04 набавка
радних машина,алата и пластеника са пратећом опремом за 9 породица. Поменуте набавке су рађене у циљу
економског осамостаљивања избеглих лица на територији општине. Општина Алибунар је од стране КИРС-а
добила наменски средства за економско оснаживање укупно 1.900.000,00 динара, што је Општина наменски
и утрошила уз учешће од 100.000,00 дин.. Такође КИРС је одобрио једнократну помоћи за 25 породица(
375.000,00 дин., једнократна помоћ у висини 15.000,00 дин). Општина Алибунар је такође уз помоћ КИРС-а
извршила и поделу огревних дрва за 25 породица избегљих и ИРЛ на на својој територији ( 500.000,00
динара ).Добијен пројекат 2СКИРЛ откуп Сеоске куће са окућницом за 2 породицеИРЛ(2.660.000,00 динара
+учешће општине 140.000,00), и откуп сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције „КРОВ 2019" за
1избегличку породицу(1.127.859,00 динара+мали грант 200.000,00) програм се спроводи у 2020 год

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број грађевинских пакета за адаптацију и завршетак
кућа

Унапређење положаја грађана који припадају угроженим
групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019

Остварена
вредност у 2019.

број

0

12

0

број

0

2

3

5

15

10

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Општина није добила пројекте по овом индикатору.

извор верификације

Откуп куће за ИРЛ и реадмисију

Добијен пројекат 2СКИРЛ Сеоске куће са окућницом и 1 СК оквиру хуманитарне акције „КРОВ 2019" .Пројектисе спроводе у 2020 год

Уговори са КИРС-ом
извор верификације

Број породица корисника доходовних грантова за
економско оснаживање

број
Уговори са КИРС-ом

извор верификације

На конкурсима је одобрено 10 пакета помоћи (1.9000.000,00 дин. +учешће општине 100.000,00)

Шифра

Дом здравља ''Алибунар''
202

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

у 000 динара
Проценат извршења
Усвојен буџет за 2019
Текући буџет за 2019
Извршење у 2019
у односу на текући
22210
64234
34872
54.3%

Алибунар

1801
12. Здравствена заштита
Члан већа задужен за здравство
Образложење спровођења програма у години извештавања:

Здравствена заштита представља организовани и свеобухватну делатност друштва са основним циљем да се оствари највиши могући
ниво здравља грађана и породица тј. Обухвата спровођење мера за очување и унапређење социјалног, физичког и психчког здравља
сваког појединца и друштва у целини. Здравствена заштита обухвата очување и унапређење здравља становништва уз правичан и
једнак приступ здравственој заштити свим грађанима. Програмом је предвиђена програмска активност-Функционисање установа
примарне здравствене заштите., чијим успешним спровођењем индиректно ће доћи до остварења циљаних вредности индикатора.

Назив циља програма

Унапређење здравља становништва

Назив индикатора

Стандардизоване стопе смртности водећих
хроничних незаразних болести

Јединица мере

стопе

извор верификације
Очекивано трајање живота становника
града/општине

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

54

53.9

53.9

75

75

Статистички подаци
године

74.5
Статистички подаци

извор верификације

Остварена вредност
у 2019

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
202

ЈЛС

Назив
у 000 динара
Проценат
Усвојен буџет за 2019
Текући буџет за 2019
Извршење у 2019 извршења у
22010
23403
22901
97.9%

Алибунар
12. Здравствена заштита

Програм
1801
Програмска активност
0001
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице
др Динка Кожокар Даждеа
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Основни циљ програмске активности-Функционисање установа примарне здравствене заштите је да се обезбеди не
ометан рад свих 10 амбуланти на територији Општине Алибунар. Поред Правилника о уговарању и финансирању
примарне здравствене заштите, који је основни извор финансирања уз добру сарадњу са локалном управом
обезбеђен је додатни извор финансирања у виду плата за једну медицинску екипу ( 2 лекара, сестра,возач и помоћни
радник), као и успешно одржавање и текуће поправке опреме и објеката.

Назив циља програмскеУнапређење
активности/пројекта
доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене
заштите

Назив индикатора

Број здравствених
радника/лекара
финансираних из буџета
града/општине
извор верификације
Број обраћања
саветнику за заштиту
права пацијената

Јединица мере

број

Циљна вредност
у 2019.

2

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дом здравља је остварио зацртане вредности индикатора, чак је остварен значајно већи успех од
планираног јер у току 2019 год није било обраћања саветнику зазаштиту права пацијента.

Остварена вредност у 2019.

3

3

4

3

Кадровска служба
број
Картотека установе

извор верификације

Базна
вредност 2018

5

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
1801
12. Здравствена заштита
0002
Мртвозорство
др Динка Кожокар Даждеа

Алибунар

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Dom zdravlja Alibunar fakturisao je Opštini Alibunar 140 pregleda umrlih lica po 800 din i za tu namenu naplatio
112.000,00 din od ukupno planiranih 200.000 din (250 smrtnih slučajeva).

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
200
200
112
56.0%

Шифра
Назив
202
у 000 динара
Алибунар
1801
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
12. Здравствена заштита
П-1
0
40631
11860
29.2%
Реконструкција термалног омотача зграде, унапређење система грејања и замена унутрашњих светиљки у објекту дома здравља у Алибунару
Старчевић Дејан

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

По закљученом уговору радови су започети у октобру 2019.године. До краја 2019.године су завршени радови
углавном на замени спољашње столарије, а завршетак преосталих радова се очекује до краја јуна
2020.године.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Унапређивање енергетских својстава зграде дома
здравља

Јединица мере

повећање енергетског разреда постојеће зграде

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена
вредност у 2019.

Е

Ц

0

0

70

0

извор верификације

проценат умањења енергента за грејање
извор верификације

проценат

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Радови још нису завршени

Шифра

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

у 000 динара

202
1201
13. Развој културе и информисања
Члан већа задужен за културу

Алибунар

Усвојен буџет за 2019
31702

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Сви програмски циљеви због којих Библиотека ради на развијању позитивних културних кретања у општини Алибунар су
остварени са доста успеха. Поред тог остварен је значајан помак у раду на сручној обради књига у КОБИСС 3 систему. У
току године организоване су манифестације са циљем подстицања и развијанја културних садржаја у Општини Алибунар.
Поред тог значајна је била активност на развијању нових иновативних решења која би допринела једном од циљева
развоја културе у општини Алибунар: остваривање веће сарадње корисника свих услуга библиотека. Програм развој
културе има за сврху очување, унапређење и представљање локалног културног налеђа, добара и баштине и
подразумева промоцију културе и њен развој и унапређење кроз разне културне активности и облике културног
изражавања,сарадњу са локалним удружењима у култури, кроз разне видове културног представљања и изражавања.На
основу Закона о култури ( Сл гласник РС.бр.72/09, 13/16, 30/16) Одлуке о буџету општине Алибунар, Финансијског плана
Центра за културу општине Алибунар планиране су редовне и програмске активности културног развоја на територији
општине Алибунар,кроз следеће области рада:програмски и развојни,1.редовне активности извршене кроз организацију
манифестација, културно уметничког, едукативног и образовног програма, унапређење културне активности кроз
реализацију културног садржаја.У току године организовано је четрнаест концерта музике и фолклора кроз редовну
делатност развоја аматерског стваралаштва.Кроз сарадњу са Туристичком организацијом узето је учешће у реализацији
културно уметничког стваралаштва и реализације културног програма у Девојачком бунару у манифестацијама:
Првомајски уранак, Сабор пчелара, кроз области развојног дела упапређене су области позоришна делатност,
приказивачка делатност,културна сарадња, ликовно стваралаштво, литерално стваралаштво, сарадња са удружењима.У
овим областима је реализовано више културних догађаја које су реализоване кроз програмску активност јачање
продукције и културног развоја.У току ове године на месечном нивоу одржане су пројекције најновијих издања
филмског стваралаштва, позориште за децу je у свим селима општине релизовано и подигла се свест грађана о
позоришном стваралаштву, а посебно су едуковани најмлађи у окружењу.Аматерско позориште је у овом периоду
уврштено у програмску активност установе, кроз ову програмску активност, реализоване су и представе са
професионалним глумцима а обухваћени су и значајни датуми Дани Зоре Петровић и Милоша Црњанског у којима су се
реализовали културни саржаји у потпуном планираном обиму.Летњи дани Алибунара су двонедељна манифестација у
Алибунару у којој је реализовано два концерта у организацији Центра за културу, а обухваћени су и програмске
активности позоришне продукције,где је реализовано позориште на отвореном за децу, а у сарадњи са удружењем жена
и изложба радова домаће радиности.Песнички маратон као традиционална манифестација одржана је у другом делу
године, септембар месец,у којој је фокус на литерално стваралаштво и промоцију литералног изражавања
унапређено.Ова манифестација је обухватила и сарадњу на регионалном нивоу са другим установама и удружењима, и
допринела будућој сарадњи установе, удружења песника са наше територије и установа и удружења са територије
Србије.Ликовно стваралаштво је рализовано кроз бројне изложбе на локалном нивоу у домовима које обухватају план и
програм Центра, а поред тога реализован је и пројекат Ликовног салона на регионалном нивоу Јужног баната са
установом културе и образовања из суседне општине Пландиште.Кроз аматерски облик деловања на културно наслеђе
организоване су у сарадњи са удружењима три радионице и два сајма народне радиности за Ускрс са удружењем жена

Назив циља програма Подстицање развоја културе
Назив индикатора

Јединица мере

Укупан број чланова
удружења грађана из број
области културе

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019.

1100

1150

1160

Подаци ЦК и Библиотеке

извор верификације
Број реализованих
програма на 1000
становника који
доприносе
остваривању општег
интереса у култури

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност у 2019.

број

70

80

75

Подаци ЦК и Библиотеке

извор верификације

Назив циља програма Подстицање развоја културе
Назив индикатора
Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019.

2600

извор верификације

2700

2745

Подаци ЦК и Библиотеке

извор верификације
Број посетилаца
програма који
доприносе
остваривању општег
интереса у култури
који су одржани на
1000 становника

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност у 2019.

1000

1300

Подаци ЦК и Библиотеке

1320

Текући буџет за 2019Извршење у 2019
Проценат извршења у односу на текући буџет
35491
32110
90.5%

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

0 Шифра
Центар за културу
202
Алибунар
1201
13. Развој културе и информисања
0001
Функционисање локалних установа културе
Оливера Цицовић

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
6737
7249
6789
93.7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност функиционисање локалих установа обухвата развој културне делатности кроз редовну
активност и одржавање културних установа.Програмска активност функционисање локалних установа културе
обухвата трошкове одржавања установа, редовна примања запослених, усавршавање запослених,трошкове
редовне активности установе у административно техничком погледу, редовне издатке за реализацију
програмских активности и припрему манифестација и програма установе.Програмска активност
функционисање установе извршена је у потпуности.Уређење домова културе и бина у објектима, реализовање
сценографије и осталих пропратних активности везаних за припреме за програме у оквиру ове програмске
активности испуњене су кроз активности установе током дванаест месеци.Укупан број манифестација је
пропорционално и процентуално испуњен кроз трошковник редовног функционисања Центра за културу и сви
планирани трошкови за редовно одржавање и припремне активности са ове програмске активности су у
пуном обиму испуњене, иако су на одређеним трошковима направљене уштеде.Одступања од плана
реализације није било.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број запослених у установама културе у односу на
укупан број запослених у ЈЛС
извор верификације

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Јединица мере

однос

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

2/200

2/200
Документација ЦК

Остварена
вредност у 2019

2/200

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Општинска библиотека
202
1201
13. Развој културе и информисања
0001
Функционисање локалних установа културе
Ранковић Љиљана

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
9390
10202
8515
83.5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У протеклој 2019 години Библиотека је у односу на планиране остварила следеће учинке: у месецу марту
органоизована је Општинска Смотра рецитатора у Алибунару. Био је велики број учесника. Успешно су ишли
на Зонску Смотру у Ковин, а потом на Покрајинску у Сечањ. Поред тога обележен је осми март у просторијама
библиотеке етно-изложбом и поставком удруженја " Бракос из Алибунара. Откупом од министарства за
културу откупљено је 669 наслова за све библиотеке у Општини Алибунар (осам огранака).Конкурисањем код
Покрајинског Секретаријата за културу добијено је 28,000 дин и од тих средстана купљене су књиге за све
библиотеке. Дан библиотеке обележен је 27. 09 2019 са госотвањем познате књижевнице Мирјане БобићМојсиловић. Одржан је пригодан културно-иметнички програм. у месецу децембру одржано је књижевно
вече . са гостовање, Џелетовић веселина, писца, који је одржао промоцију књиге "Српско срце Јоханово".
Библиотека је почела са радом у Конор бази за обраду књига.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број запослених у установама културе

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

Јединица мере

број

10./83

Документација библиотеке
извор верификације

10./83

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У месецу октобру радница која је радила у Јаношику поднела је отказ о раду , тако да
од 01. 10 2019. Библиотека има укупно 10 радника, од тог броја 9 на неодређено време
10 и 1 на оодређено време.

Остварена
вредност у 2019

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
1201
13. Развој културе и информисања
0002
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Комисија за доделу средстава, Оливера Цицовић

Алибунар

у 000 динара

Усвојен буџет за 2019
Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
6475
7090
6476
91.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва изражено кроз сврху очувања,представљања и унапређења
културне баштине и добара.На основу Закона о култури ( Сл гласник РС.бр.72/09, 13/16, 30/16) Одлуке о буџету општине Алибунар,
Финансијског плана Центра за културу општине Алибунар. Реализоване су следеће области у овој програмској активности: Културно
уметнички подстицај развоју фолклорних секција у насељеним местима Алибунар, Владимировац и Банатски Карловац.Развој услуга културе
у смислу позоришне делатности,позоришта за децу и одрасле, подстицај аматерском позоришном стваралаштву, реализација програма од
значаја за општину и за развој културе. Укупно 22 представе за децу, за одрасле и аматерске одржане су у периоду од јануара до деце,мбра,
реализовано је пет песничких манифестација за датуме од значаја, као и манифестација такмичарског карактера "Песнички маратон", затим
је одржано седам изложби слика, урађено је тринаест концерата музике и фолклора у програмској шеми установе као и у програмској шеми
за сеоске славе и у међусарадњи са Туристичком организацијом у реализацији културног програма за ту установу.Покривене су све славе у
техничкој организацији.Песници, сликари и фолклор је гостовао у тридесет манифестација у Србији, где је са техничком и организационом
структуром учествовано.Кроз програмску активност Развој културе у потпуности је испуњен план и програм за овај раздео а кроз области које
обухвата реализација је изнад просека плана урађена област позоришне продукције, јер је у свих десет насељених места реализована ова
област иако реализацијом и програмском шемом нису обухваћена та места.Установа се састоји од три дома културе, а у свих десет места је
реализована програмска област позоришта. Сарадња са удружењима реализована је такође у овој програмској области,и урађени су сајмови
народне радиности, који су се одржали у време Ускрса, а такође и радионице декупажа за децу сваког провог у месецу, од фебруара до
децембра, где су укључене осетљиве групе популације.Програмска активност 2, подстицај развоју реализована је у сто процентној
реализацији, и свака област програма и плана је испуњена и испуњена на месечном нивоу извештаја установе.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора

Јединица
мере

Број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране
града/општине

број

извор верификације

Запсници

Циљна
вредност

Базна
вредност
2018.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност у 2019

у 2019

50

55

55

Назив циља програмске активности/пројекта Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Назив индикатора

Јединица
мере

Број грађана који су учествовали у
програмима културне продукције
уметничког стваралаштва
Број грађана из осетљивих група који су
учествовали у програмима културне
продукције уметничког стваралаштва

број

извор верификације

Записници

Циљна
вредност

Базна
вредност
2018.

75

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност у 2019

у 2019

90

90

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
1201
13. Развој културе и информисања
0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Комисија за доделу средстава

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
1500
3350
3330
86.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Odlukom Opstinskog veca dana 2 jula 2019 god. raspisan je javni konkurs za sufinansiranje projekata
verskih zajednica iz budzeta opstine Alibunar za 2019 god.Jedan od ciljeva konkursa je obnova crkvenih
objekata koji su spomenici kulture.U sirem smislu odlukom o dodeli sredstava za finansiranje projekata
verskih zajednica doprinosi se ocuvanju crkvenih i kulturnih vrednosti,unapredjenju duhovnog i kulturnog
stvaralastva,afirmaciji trdicionalnih porodicnih vrednosti.U 2019 godini Opstinsko vece donelo je odluku o
raspodeli sredstava iz budzeta Opstine za 12 projekata verskih zajednica koji izmedju ostalog neguju
duhovno-kulturno stvaralastvo vernika i gradjana Opstine Alibunar.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број пројеката за очување и заштиту културног
наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектнотехничком документацијом за рехабилитацију

Очувања и заштита културног наслеђа(дотације верским
заједницама)

Јединица мере

број

Подаци комисије
извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

9

12

Остварена
вредност у 2019

12

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
1201
0004
Пенца Илија

Назив
Алибунар
13. Развој културе и информисања
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
7600
7600
7000
86.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На основу решења о расподели средстава број 400-26/2019-04 од 21.06.2019, расписан је јавни конкурс за
суфинансирање производње медијских садржаја у Општини Алибунар за 2019.годину. Јавним конкурсом
расподељују се средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката медија. Правилником о
суфинансирању пројеката у области јавног информисања, ближе су уређени елементи јавног конкурса, као и
рад стручне комисије за оцену рпојеката у области јавног информисања. Стручна комисија за оцену пројеката
медија образје се од стране ОВ на предлог новинарских и медијских удружења. Задаци комисије су:
Оцењивање пристиглих пројеката медија на конкур, рангирање истих, као и састављање предлога подржаних
пројеката и упућивање листе подржаних предлога медија ОВ Општине Алибунар, На основу образложеног
предлога стручне комисије о подржајним пројектима, ОВ доноси решење о суфинансирању пројеката из
области јавног информисања, средствима из буџета Општине Алибунар. У име Општине Алибунар,
предсрдник оптине закључује уговоре са медијским кућама чији су пројекти одобрени Одлуком ОВ.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број програмских садржаја подржаних на конкурисма
јавног информисања

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из
области друштвеног живота локалне заједнице

Јединица мере

број
Документација

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

5

6

Остварена
вредност у 2019

14

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећан број заинтересованих кућа

Шифра

Назив
202
1301
14. Развој спорта и омладине
Члан већа задужен за спорт

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
18500
20000
19320
96.6%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Општина алибунар већ дуги низ година издваја значајна средства за развој спорта на својој територији у циљу помоћи
спортским удружењинма, организацијама и клубовима. Носилац развоја спорта на територији општине Алибунар је
Спортски савез општине Алибунар који окупља све клубове и спортске организације.

Назив циља програма

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Назив индикатора

. Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта

Јединица мере

број
Записници СОФК

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019

32

31

Остварена вредност
у 2019

28

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
укупан број организација који испунјавају услове је 28

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
1301
14. Развој спорта и омладине
0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Петровић Давор

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
18500
20000
19320
96.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На основу члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и
унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015), Општинско веће
општине Алибунар на 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019. године расписује јавни конурс за
финансирање програма или пројеката у области спорта
из буџета општине Алибунар за 2019. годину
Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018)
планирана су средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области спорта од
интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 (словима: осамнестмилионадвестахиљада)
динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Средства за финансирање или суфинансирање програма или пројеката из области спорта од интереса за
општину Алибунар додељују се путем јавног конкурса.
Подносиоци захтева конкуришу са највише два пројекта.
Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја 2019. године. Критеријуми за
оцењивање и бодовање програма/пројеката вршиће се на основу Правилника о категоризацији спортских
удружења (клубова) из области такмичарског спорта општине Алибунар. Укупно додељених средстава у
области спорта је 15.542.874,19 динара. У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у
области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за
које се траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови.Из буџета општине
Алибунар финансирају/суфинансирају се:
1) програми/пројекти спортских клубова;
2) организација спортских манифестација;
3) програми/пројекти из области школског спорта;
4) спортско-рекреативне активности особа са посебним потребама;
5) рекреативни програми/пројекти.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна дефинишу се
уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине Алибунар као
представником Општине.
На основу члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и
унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015), Општинско веће
општине Алибунар на 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019. године расписује јавни конурс за
финансирање програма или пројеката у области спорта
из буџета општине Алибунар за 2019. годину
Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018)
планирана су средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области спорта од
интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 (словима: осамнестмилионадвестахиљада)
динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Средства за финансирање или суфинансирање програма или пројеката из области спорта од интереса за
општину Алибунар додељују се путем јавног конкурса.
Подносиоци захтева конкуришу са највише два пројекта.
Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја 2019. године. Критеријуми за
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број посебних програма спортских организација
финансираних од стране града/општине
извор верификације

Унапређење подршке локалним спортским
организацијама преко којих се остварује јавни интерес у
области спорта

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019

32

31

Остварена
вредност у 2019

28

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Програма је одступио за 3 јер је пријављено 28 организација за конкурс

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Назив
202
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
Начелник Општинске управе

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
168038
158881
133320
83.9%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Сходно члану 15. Статута општине Алибунар-пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 22/2019),
Општина Алибунар, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
2) доноси просторни план Општине;
3) доноси урбанистичке планове;
4) доноси буџет и усваја завршни рачун;
5) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
6) уређује и обезбеђује обављање и развој ко-муналних делатности (пречишћавање и ди-стрибуција воде, пречишћавање
и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, лини-јски градски и
приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија,
уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних
паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне
и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој
територији;
7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање
стамбених зграда;
8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења
грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира
за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у
школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових
привредних субјеката и отварање нових радних места;
11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење
пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме
заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање,
заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује
делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања
потреба локалног становништва;
17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе од значаја за општину и за припаднике свих
националних заједница, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и
обезбеђује њихово функционисање;
18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак
рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање
услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси
прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице
чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих
националних заједница на територији Општине, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и
Назив циља програма
Назив индикатора

Суфицит дефицит локалног буџета
извор верификације

извор верификације

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у
складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Жебељан Сања

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
110410
110391
96372
87.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општинска управа општине Алибунар се према делокругу рада састоји од организационих јединица:
Одељења за општу управу, Одељење за финансије, Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство,
урбанизам и имовинско - правне послове, Одељење за послове скупшђтине општине, председника општине и
опшштинског већа и помоћне послове што је утврђено Одлуком о организацији општинске управе општине
Алибунар. Општинска управа се бави својим изворним и повереним пословима. Организација општинске
управе Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар,
уређују се организације јединице и њихов делокруг, руковођење организациони јединицама, називи и описи
радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запсолених за свако радно место,
врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској
управи општине Алибунар. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самозуправе уређује права и дужности из радног односа запослених.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Функционисање управе

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

Број решених предмета по запосленом
извор верификације

број

63

у 2019.

72

Остварена
вредност у 2019.

72

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
0002
Функционисање месних заједница
Председници савета

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
19348
20010
16034
80.1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Месна заједница образлована је у складу са Законом о локланој самоуправи, Статутом општине Албиунар и
одлуком о менсим заједницама на теритоији општине Алибунар. Статутом општине Алибунар предвиђено је
10 месних заједница чије се територије поклчапају са територијама катастарских општина ит то: МЗ Алибунар,
МЗ Банатски Карловац, МЗ Владимировац, МЗ Локве, МЗ Селеуш, МЗ Добрица, МЗ Нови Козјак, МЗ
Николинци, МЗ Иланџа и МЗ Јаношик. Месне заједнице у свом раду примењују Одлуку о МЗ и Статут МЗ као
највиши акт МЗ. Месне заједнице имају своје органе - Савете МЗ, а постоји могућност образовања и извршних
органа МЗ уколико је то Статуом МЗ прописано. савети МЗ раде у седницама и одлучују о питањима која су
има стављена у надлежмст Одлуком о МЗ и Статутом МЗ. Број чланова Савета одрешен је Статутом МЗ. МЗ о
свом раду донесе Програме рада и финансијске планове на које сагласност даје Скупштина општине. Месне
заједннице подносе извештај о раду и финансијки извештај на које сагласност даје Скупштина општине.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број иницијатива-предлога МЗ према општини у вези
са питањима за локално становништво
извор верификације

Обезбеђења задовољавање потреба и интереса локалног
становништва

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

12

15

Остварена
вредност у 2019.

15

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
0003
Сервисирање јавног дуга
Анита Митровић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
23750
21750
20664
95.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На основу Члана 36. Закона о јавном дугу (Сл.гласник РС бр: 61/2005 и 107/2009 и 78/2011), члана 32.
тачка 15. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник Рс. Број: 129/07и,83/2014 ,101/2016 и 47/2018)
и члана 40. тачка 16. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (Сл.лист општине Алибунар Бр.
22/19) сагласно акту Министарства финансија – Управе за јавни дуг бр. 401-974/2016-001 од
21.06.2016. године и одлуке Скупштине општине Алибунар о дугорочном кредитном задужењу
општине Алибунар за 2016 годину у износу од 100.000.000.00 динара код пословних банака ради
обезбеђења потребних средства за инвестицију санације јавне расвете у насељеним местима
општине Алибунар. број 400-43/2016-06 од 15.06.2016
Општина Алибунар је са Комерцијалном банком АД Београд 26.08.2016 године закључила
Уговор о инвестиционом кредиту у износу од 100.000.000.00 динара Општина алибунар је повукла
износ од 99.465.084.00 за горе поменуту инвестицију у периоду од 01.01.- 31.12.2019 године
општина Алибунар је на име главнице платила Комерцијалној банци АД Београд на име главнице
износ од 19.001.528,08 динара , што се тиче редовне камате она је плаћена у износу од 1.660.314,69
динара и затезне кмате 2.391,03 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Реализација обавеза по преузетим кредитним обавезама

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Висина камате на узета кредитна средства
Угвор закључен са поменутим банкама
извор верификације

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
0602
0007
Пенца Илија

Назив
Алибунар
15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање националних савета националних мањина

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
500
500
0
0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност није реализована

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број реализованих пројеката националних мањина
Извор верификације

Остваривање права националних мањина у локалној
заједници

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

1

Остварена
вредност у 2019.

1

Извештаји комисије за доделу средстава из буџета

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
0009
Текућа буџетска резерва
Анита Митровић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
10000
3500
0
0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На основу решења Општинског већа општине Алибунар, o коришћењу средстава текуће буџетске резерве се
одобрило за расходе које нисупланирани у буџету или нису планирани у довољном износу као што је
прописано у Чл. 69 с , Закона о Буџетском
систему.(54/2009,73/2010,101/2010101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013,142/2014,103/2015,
99/2016, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) у току 2019.године донето је 11 решења употреби текуће резерве.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
0010
Стална буџетска резерва
Анита Митровић

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
500
500
0
0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На основу члана 70. Став 2. Закона о буџетском систему, средства сталне буџетске резерве се планирају и
користе за отклањање последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар,
клизиште, снежни наноси животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера.У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2019. годину, планирана је стална буџетска резерва у износу
од 500.000,00 динара и није коришћења у периоду 01.01-31.12.2019 године.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена
вредност у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
0014
Управљање у ванредним ситуацијама
Степановић Снежана

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
3530
2230
250
11.2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са Законом о ванредним ситуацијама ( Сл. Гласник РС br. 111/09 , 92/11 , 93/12) Општина обезбеђује
изградњу јединственог система заштите и спасавања којима се уређује организација развој, припремање и
употреба снага и средстава заштите о спасавања од елементарних непогода и других несрећа из своје
надлежности. Развој, изградња и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и
спровођење мера и задатака цивилне заштите Општина остварује израдом и доношењем Процене
угрожености и Плана заштите и спашавања Општине у ванредним ситуацијама, припремањем, опремањем и
обуком Штаба за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, повереника и заменика повереника, обуком
становништва, изградњом система за узбуњивање ,одржавањем средстава и објеката заштите и спасавања у
складу са Законом, ангажовањем оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање
задатака заштите и спасвања, санирањeм штете насталим природном и др. незгодом, у складу са својим
могућностима, као и остваривањем др. потреба заштите и спашавања,у складу са Законом.Новембра
2018.године усвојен је Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама("Сл.гласник РС"87/18) којим се превенција и јачање отпорности заједницеобезбеђује кроз
нормативно шире обрађених планских а документа, мерама и активностима који треба (и могу) да допринесу
успешној превенцији, подизању спремности за реаговање у случају катастрофе, елементарне и друге
непогоде, као и јачању отпорности појединаца и Општине на њихове последице. У 2019.години одржане су
четири редовне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар на којима се
разматрало стање спремности и припрема субјеката ЗиС Општине на извршавању задатата Зи С , као и на
спровођењу превентивних и оперативних мера, како у зимском периоду тако и у одбрани од поплава, и на
којима се закључцима утврђивале мере и активности од значаја за смањење ризака и управљања ванредним
ситуацијама.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Изградња ефикасног превентивног система заштите и
спасавање на избегавању последица елементарних и
других непогода
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена
вредност у 2019.

Број идентификованих објеката критичне
инфраструктуре (нпр. трафо станице)

Број

извор верификације

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији
општине Алибунар

117

117

117

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Назив
202
2101
16. Политички систем локалне самоуправе
Председници Општине, СОЕ, ОВ

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
59505
59115
49386
83.5%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Јединице локалне самоуправе прописане су Уставом Републике Србије, а број, назив и територија Законом о
територијалној организацији Републике Србије. Законом о локалној самоуправи прописано је да јединице локалне
самоуправе (градови и општине) имају своје органе (скупштину, општинског/градско веће) и општинску/градску управу.
Овим Законом прописана је надлежност и начин избора органа, ко руководи органом, а такође и односи између јединица
локалне самоуправе и органа аутономне покрајине или органа Републике Србије, који се заснива на систему
субординације.. Законом о локалној самоуправи прописано је да се у јединицама локалне самоуправе образју месне
заједнице. Такође, прописане су и основе остваривања права националних мањина. Јединице локалне самоуправе
обављају послове поверене законима.

Назив циља програма

Назив индикатора

извор верификације

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система
локалне самоуправе
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Остварена вредност
у 2019.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
2101
16. Политички систем локалне самоуправе
0001
Функционисање Скупштине
Коњокрад Недељко

Алибунар

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
17350
20130
17365
86.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Скупштина општине Алибунар у садашњем сазиву конституисана је након спровођења избора за одборнике
Скупштине општине Алибунар од 24. априла 2016. године. Мандат одборника одређен је на четири године.
Скупштина у свом раду примењује Закон о локалној самоуправи, Статут општине Алибунар и Пословник
Скупштине општине Алибунар. Скупштина општине Алибунар према Статуту општине Алибунар, има 23
одборника. Према Пословнику Скупштине општине Алибунар, Скупштина образје стална, радна тела као
скупштинеке одборе за одређене области из надлежности скупштине. Поред скупштинских одбора,
образована су и посебна рада тела, као и повремена радна тела. чији су циљеви и задаци садржани у акту о
образовању радних тела. Скупштина општине Алибунар одржава седнице према потреби, а најмање једном у
три месеца. У току 2019. године, скупштина општине Алибунар одржала је 7 седница, на којима је донела
опште и појединачне акте, на предлог Општинског већа општине Алибунар, радних тела Скупштине, органа
управљања предузећа и установа чији је оснивач општина Алибунар, као и других законом овлашћених
предлагача. Средства која су планирана, а извршена у износу од 92,8% односе се на финансирање
функционисања скупштине општине као посебног директног корисника у оквиру Буџета и из поменутих
средстава финасирају се поменута радна тела која су основана од стране скупштине, као и финансирање
политичких партија које се финасирају сходно Закону о финансирању политичких активност, Сл Гласник РС
број 43/2011 и 123/2014.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број седница скупштине

Функционисање локалне скупштине

Јединица мере
Број
Записници са седница

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

8

10

Остварена
вредност у 2019.

7

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
202
2101
0002
Дакић Душан

Назив
Алибунар
16. Политички систем локалне самоуправе
Функционисање извршних органа

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
41945
38875
32022
82.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Правни основ за функционисање извршних органа се налази у Закону о локалној самоуправи, Статуту општине
Алибунар, пречићен текст Статута Општине Алибунар(Сл.лист Општине Алибунар бр 22/2019), Пословнику о
раду ОВ општине Алибунар. Члан 27. Закона о локалној самоуправи дефинише органе јединица локалне
самоуправе, а чл.55-68.Закона надлежности ОВ. Члан 58.дефинише и прописује обавезу извршних органа о
извршавању Одлука Скупштине општине као и Одлуке других покрајинских и републичких органа. Статутом
општине Алибунар уређују се права и дужности општине Алибунар као и надлежности органа општине, док се
ЧЛ 52. Статута општине Алибунар утврђују извршни органи општине. ЧЛ. 58. Статута општине Алибунар
утврђује се надлежност општинског Већа. Сагласно ЧЛ 61. Статута општине Алибунар, Општинско веће доноси
Пословник о свом раду којим се ближе уређује организација, начин рада и одлучивања општинског већа.
Општинско веће сагласно Статуту образује стална и повремена радна тела за вршење послова из његове
надлежности. Ради обавештавања Скупштине општине о свом раду, Општинско веће сагласно члану 63.
Статута подноси извештај о свом раду.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Функционисање извршних органа

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

Број седница извршних органа

Број
Записници са седница

извор верификације

30

у 2019

25

Остварена
вредност у 2019

25

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
2101
16. Политички систем локалне самоуправе
0003
Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Председник ОИК

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
210
110
0
0.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општинска изборна комисија образована је 2016. године ради спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Алибунар, расписаних за 24. април 2016. године. Изборна комисија образована је сагласно Закону о
локалним изборима на мандатни период од четири године. Задаци изборне комисије током спровођења
изборних радњи, ако и задаци и овлашћења комисије ван изборног поступка прописани су ЗЛИ. Ван изборног
поступка ОИК додељује мандате одборницима са изборних листа и констатује разлоге за престанак мандата
одборника. Седнице ОИК одржавају се према потреби, сходно захтевима за одлучивање о мандатима
одборника. Током 2019. године ОИК је одлучивала о инструкоторима који су вршили обуку сталног састава
бирачког одбора, а према упутствима Републичке изборне комисије, за изборе заказане за 26. 04. 2020.
године. Током 2019. године образована је Изборна комсија за спровођење избора у месним заједницама на
територии општине Албиунар која је спорвела изборе за чланове савета 25. 08. 2019. године.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број припремљених седница

Функционисање извршних органа власти скупштине

Јединица мере
Број
Записници са седница

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

2

15

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварена
вредност у 2019

1

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Шифра

Назив

202
0501
Старчевић Дејан

Алибунар
17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
1300
1220
609
49.9%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм обухвата замену прозора и врата на објектима у јавној својини, која је делимично извршена. Међутим, за
потребе постизања боље енергетске ефикасности, потребно је урадити свеобухватније радове на јавним објектима.

Назив циља програма

Смањење расхода за енергију

Назив индикатора

Процентуално учешће расхода за набавку
енергије у укупним расходима

Јединица мере

%
Рачуни за потрошену енергију

извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

30

28

Остварена вредност
у 2019.

28

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
Назив
202
Алибунар
0501
17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
0001
Енергетски менаџмент
Старчевић Дејан

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
800
800
192
24.0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Израђена је пројектно техничка документација за санацију постојећег објекта котларнице у комплексу ОШ
''Душан Јерковић'' Банатском Карловцу.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Израђен попис јанвих зграда са карактеристикама

Успостављање система енергетског менаџмента

Базна

Циљна вредност

вредност 2018.

у 2019.

Јединица мере

број
Техничка документација

извор верификације

2

5

Остварена
вредност у 2019.

2

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Недостајећи кадар у области енергетског менаџмента и енергетске ефикасности

Шифра
Назив
202
Алибунар
0501
17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
П-1
Замена прозора и врата на зградама у власништву општине Алибунар
Бранко Дадић

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

у 000 динара
Усвојен буџет за 2019 Текући буџет за 2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у односу на текући буџет
500
420
417
99.3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Попрвака унутрашњих шпалетни са уградњом лимених сол банака на претходно уграђеној ПВЦ столарији.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Проценат смањењеа трошкова за коришће енергената
у Објектима Општине Алибунар
извор верификације

Унапређење енергетске ефикасности у Зградама опшtине
Алибунар

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2018

у 2019.

20

25

Остварена
вредност у 2019.

28

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Алибунар

ЈЛС:

у 000 динара

Шифра програма

Назив програма

Шифра програмске активнпсти
/ пројекта

Назив програмске активнпсти / пројекта

Усвојен буџет за
2019

Текући буџет за
2019

Извршење у 2019

Проценат извршења у
односу на текући
буџет

1101

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

0001

Просторно и урбанистичко планирање

4,900.0

3,500.0

1,115.0

31.9%

1101

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

0002

Спровођење урбанистичких и просторних планова

11,050.0

6,300.0

3,434.0

54.5%

1101

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

0003

Управљање грађевинским земљиштем

9,478.0

1,858.0

258.0

13.9%

1101

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

0004

Стамбена подршка

500.0

500.0

0.0

0.0%

1101

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

0005

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

1,600.0

100.0

0.0

0.0%

1102

Програм 2. Комуналне делатности

0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

25,300.0

24,300.0

20,291.0

83.5%

1102

Програм 2. Комуналне делатности

0002

Одржавање јавних зелених површина

11,600.0

12,753.0

10,148.0

79.6%

1102

Програм 2. Комуналне делатности

0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

2,350.0

2,350.0

2,314.0

98.5%

1102

Програм 2. Комуналне делатности

0004

Зоохигијена

10,600.0

12,050.0

9,892.0

82.1%

1102

Програм 2. Комуналне делатности

0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

17,000.0

2,800.0

531.0

19.0%

1102

Програм 2. Комуналне делатности

П1

Сређивање парковског мобилијара и дечјих игралишта на територији општине
Алибунар

2,000.0

700.0

592.0

84.6%

7,500.0

3,500.0

2,354.0

67.3%

1,700.0

1,700.0

1,152.0

67.8%

2,500.0
1,500.0

2,400.0
4,250.0

2,400.0
1,626.0

100.0%
38.3%

0.0

5,500.0

3,668.0

66.7%

1102

Програм 2. Комуналне делатности

П2

1102

Програм 2. Комуналне делатности

П3

Изградња истражно експлоатационог бунара за јавно водоснабдевање у
Девојачком Бунару
Завршетак изградња две капеле у насељеном месту Владимировац

1102
1102

Програм 2. Комуналне делатности
Програм 2. Комуналне делатности

П4
П5

Санација капеле у насељеном месту Алибунар
Текуће поправке и одржавање објеката у јавној својини Општине Алибунар

1102

Програм 2. Комуналне делатности

П6

1501

Програм 3. Локални економски развој

1502

Програм 4. Развој туризма

1502

0002

Реконструкција водозахвата постројења за кондиционирање воде до квалитета
пијаће воде на локацији Николинци-Општина Алибунар у К.О. Николинци на
делу парцеле број 1639 К.О. Николинци
Мере активне политике запошљавања

6,850.0

5,600.0

5,370.0

95.9%

0001

Управљање развојем туризма

9,136.0

10,563.0

9,331.0

88.3%

Програм 4. Развој туризма

0002

Промоција туристичке понуде

3,400.0

6,500.0

6,314.0

97.1%

0101

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

49,350.0

46,597.0

27,333.0

58.7%

0401

Програм 6. Заштита животне средине

0004

Управљање отпадним водама

300.0

300.0

0.0

0.0%

0401

Програм 6. Заштита животне средине

0005

Управљање комуналним отпадом

5,900.0

5,700.0

4,796.0

84.1%

0401

Програм 6. Заштита животне средине

0006

Управљање осталим врстама отпада

0401

Програм 6. Заштита животне средине

П1

0701

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701
0701
2001

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

0001

2001

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

П1

2001

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

П2

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

0001

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

2002

500.0

813.0

687.0

84.5%

Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у
насељу Алибунар, блок 2-фаза 1а

4,219.0

3,331.0

3,325.0

99.8%

0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

34,750.0

34,564.0

23,658.0

68.4%

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0004

Јавни градски и приградски превоз путника

43,500.0

43,500.0

43,249.0

99.4%

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

П1

Реконструкција дела улице Млинска-Немањина

9,300.0

9,245.0

9,189.0

99.4%

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

78,450.0

81,488.0

75,470.0

92.6%

3,300.0

2,400.0

0.0

0.0%

2,800.0

50.0

0.0

0.0%

Функционисање основних школа

56,000.0

62,970.0

56,622.0

89.9%

П1

Реконструкција и енергетска санација постојећег објекта ОШ’’1 мај’’
Владимировац

42,987.0

38,062.0

38,054.0

100.0%

П2

Санација на постојећем објекту котларнице у комплексу ОШ''1 Мај''
Владимировац и прикључење објекта прешколске установе

4,900.0

4,400.0

3,888.0

88.4%

П3

Изградња нове водоводне мреже у делу улице Вељка Влаховића и прикључење
на објекат ОШ ''1 мај'' Владимировац

3,000.0

3,500.0

3,432.0

98.1%

0.0

79,091.0

52,747.0

66.7%

0.0

1,450.0

0.0

0.0%

0.0

2,500.0

0.0

0.0%

0.0

1,163.0

0.0

0.0%

0.0

2,697.0

0.0

0.0%

Програм 9. Основно образовање и васпитање

Израда пројекта за изградњу новог објекта прешколске установе у Банатском
Карловцу
Пројекат за поправку крова у Владимировцу

Фискултурна сала ''ОШ Братство и Јединство'' Алибунар-наставак изградње

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

П4

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

П5

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

П6

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

П7

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

П8

2003

Програм 10. Средње образовање и васпитање

0001

Функционисање средњих школа

7,000.0

10,640.0

8,739.0

82.1%

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

17,192.0

24,983.0

18,261.0

73.1%

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0002

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

600.0

300.0

194.0

64.7%

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0003

Дневне услуге у заједници

7,060.0

6,068.0

5,921.0

97.6%

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

5,000.0

5,000.0

4,976.0

99.5%

Реконструкција водоводне мреже за прикључење фискултурне сале ОШ
Братство и јединство Алибунар
Израда пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта ОШ
''Братство и јединство'' Алибунар
Инвестиционо одржавање сале ОШ''2 Октобар'' у Николинцима
Инвестиционо одржавање сале у Иланџи

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0006

Подршка деци и породица са децом

3,100.0

3,100.0

2,303.0

74.3%

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

0008

Подршка особама са инвалидитетом

2,000.0

1,500.0

1,106.0

73.7%

Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима за економско
оснаживање и осамостаљивање

1,000.0

10,674.0

5,672.0

53.1%

22,010.0

23,403.0

22,901.0

97.9%

200.0

200.0

112.0

56.0%

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

П1

1801

Програм 12. Здравствена заштита

0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

1801

Програм 12. Здравствена заштита

0002

Мртвозорство

1801

Програм 12. Здравствена заштита

П1

1201

Програм 13. Развој културе и информисања

1201

0.0

40,631.0

11,860.0

29.2%

0001

Реконструкција термалног омотача зграде, унапређење система грејања и
замена
унутрашњих
светиљки
у објекту
дома здравља у Алибунару
Функционисање
локалних
установа
културе

16,127.0

17,451.0

15,304.0

87.7%

Програм 13. Развој културе и информисања

0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

6,475.0

7,090.0

6,476.0

91.3%

1201

Програм 13. Развој културе и информисања

0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

1,500.0

3,350.0

3,330.0

99.4%

1201

Програм 13. Развој културе и информисања

0004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

7,600.0

7,600.0

7,000.0

92.1%

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

18,500.0

20,000.0

19,320.0

96.6%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110,410.0

110,391.0

96,372.0

87.3%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0002

Функционисање месних заједница

19,348.0

20,010.0

16,034.0

80.1%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0003

Сервисирање јавног дуга

23,750.0

21,750.0

20,664.0

95.0%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0007

Функционисање националних савета националних мањина

500.0

500.0

0.0

0.0%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0009

Текућа буџетска резерва

10,000.0

3,500.0

0.0

0.0%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0010

Стална буџетска резерва

500.0

500.0

0.0

0.0%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

0014

Управљање у ванредним ситуацијама

3,530.0

2,230.0

250.0

11.2%

2101

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

0001

Функционисање Скупштине

17,350.0

20,130.0

17,365.0

86.3%

2101

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

0002

Функционисање извршних органа

41,945.0

38,875.0

32,022.0

82.4%

2101

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

0003

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

210.0

110.0

0.0

0.0%

0501

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

0001

Енертетски менаџмент

800.0

800.0

192.0

24.0%

0501

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

П1

Замена прозора и врата на зградама у власништву општине Алибунар

500.0

420.0

417.0

99.3%

напомена:

812,427.0

932,251.0

740,031.0

