
 

  

Година: 34. Алибунар, 06. март 2015. године Бесплатан примерак Број 9 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 
43. 

            На основу члана 18. Закона о младима (''Службени гласник РС'', број 50/2011), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи ('''Службени гласник РС''', број 129/07 и 84/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Oпштинско 
веће општине Алибунар на 69. седници одржаној дана 06. марта 2015. године донело је  
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком оснива се Канцеларија за младе општине Алибунар (у даљем тексту: Канцеларија). 
 

Члан 2. 
 Седиште Канцеларије је у Алибунару, улици Трг Слободе број 4. 
 

Члан 3. 
 Канцеларија: 

1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, 

квалитетног коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, 

културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима и сл.; 

2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика, сагласно Закону о 

младима и Националној стратегији за младе, и прати њихово остваривање; 

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине; 

4) иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе у циљу 

унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности 

општине; 

5) подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку 

реализацији њихових активности; 

6) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава 

органе општине, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или 

потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење 

надлежном органу општине. 

 
Члан 4. 

            Канцеларију за младе чине: координатор, члан Општинског већа општине Алибунар надлежан за 
област омладине и председник Савета за младе у општини Алибунар. 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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Члан 5. 

       Канцеларијом руководи координатор Канцеларије, кога поставља Општинско веће. 
 

Члан 6. 
            Ради обављања појединих послова, Канцеларија може ангажовати друга лица која пружају стручне и 
саветодавне услуге 
 

Члан 7. 
            Стручне и административно-техничке послове за потребе Канцеларије обављање надлежне стручне 
службе Општинске управе општине Алибунар. 

 
Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-29/15-06 
Датум: 06. март 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 

 
Председник Општинског већа 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

44. 
         На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана чл. 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 21. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 14/2013), а на предлог председника општине Алибунар, Општинско веће општине 
Алибунар, на 69. седници одржаној 06. марта 2015. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА РАД  

ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА  
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

          Овом Одлуком утврђује се право на накнаду за рад лица ангажованих за обављање 
административних послова за потребе месних заједница на територији општине Алибунар. 
 

Члан 2. 
          Утврђује се право на новчану накнаду у нето износу од 25.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
          Овлашћују се председници савета месних заједница у насељеним местима из члана 1. ове Одлуке да 
ангажују лица која ће обављати административне послове из надлежности месне заједнице, а која не могу 
бити на сталном раду у месној заједници. 
          Уколико председници савета месних заједница ангажују одговарајућим уговором одређена лица за 
обављање послова из претходног става овог члана, председници савета немају право на накнаду за рад.  

 
Члан 4. 

          Средства за измирење обавезе из члана 2. ове Одлуке обезбедиће се у буџету општине Алибунар, 
Раздео 3 – Општинска управа. 
 

Члан 5. 
         О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар. 
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Члан 6. 

         Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 12-6/15-06 
Датум: 06. март 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

45. 
          На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 84/2014-
др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 69. седници одржаној дана 06. марта 
2015.г. доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА  

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
            Именује се Младен Јокић, дипломирани инжењер геологије из Банатског Карловца, за координатора 
Канцеларије за младе у општини Алибунар. 
 

Члан 2. 
             Именовано лице из члана 1. овог Решења има следеће задатке: 
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, квалитетног 

коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, 

равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима и сл.; 

2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика, сагласно Закону о 

младима и Националној стратегији за младе, и прати њихово остваривање; 

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине; 

4) иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе у циљу 

унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности 

општине; 

5) подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији 

њихових активности; 

6) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе 

општине, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно 

финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу 

општине. 

 
Члан 3. 

           Координатор Канцеларије за младе има право на накнаду на основу одговарајућег уговора, који ће са 
њим закључити председник општине у име Општине Алибунар. 
 

Члан 4. 
           Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
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Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-30/15-06 
Датум: 06. март 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

43. Одлука о оснивању Канцеларије за младе 1 
44. Одлука о утврђивању права на накнаду за рад лица ангажованих за обављање 

послова из надлежности месних заједница на територији општине Алибунар 
2 

45. Решење о именовању координатора Канцеларије за младе 3 
   
   
   
   

 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 

Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ: Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров (помоћник уредника),  

Јован Јојић, Саша Милосављевић, Срђан Прванов, Љиљана Керчобан,  
Адријан Живку, Павле Маљица, Марија Муста 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 


