
  

Година: 34. Алибунар, 29. мај 2015. године Бесплатан примерак Број 19 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
97. 

          На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 2. и 4. Закона о комуналној делатности (''Сл.гласник РС'', 
бр. 88/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, 
Скупштина општине Алибунар на својој 32. седници одржаној дана 29. маја 2015. године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

         Овом Одлуком одређују се комуналне делатности и начин организовања њиховог 
обављања на територији општине Алибунар, као и надзор над њиховим вршењем. 
         Општина обезбеђује услове за обављање комуналних делатности, тако што изграђене 
комуналне објекте, који служе за пружање комуналних услуга, предаје на коришћење, 
управљање и одржавање лицу коме је поверено обављање комуналне делатности. 
          Поверавање обављања комуналних делатности врши се оснивањем јавног предузећа или 
уговором. 
 

Члан 2. 
          Комуналне делатности у смислу ове Одлуке су делатности пружања комуналних услуга од 
значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на подручју општине. 
 

Члан 3. 
          За подручје општине Алибунар одређују се следеће комуналне делатности: 

1. снабдевање водом за пиће, 
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
3. производња и дистрибуција топлотне енергије, 
4. управљање комуналним отпадом, 
5. градски и приградски превоз путника, 
6. управљање гробљима и погребне услуге, 
7. управљање јавним паркиралиштима, 
8. обезбеђење јавног осветљења, 
9. управљање пијацама, 
10. одржавање улица и путева, 
11. одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
12. одржавање јавних зелених површина, 
13. димничарска делатност, 
14. делатност зоохигијене. 

 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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1. Снабдевање водом за пиће 
 

Члан 4. 
           Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде 
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент 
(водомер). 
           Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност, мора да ииспуњава: 

1. прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности; 
2. тачност у погледу рокова испоруке; 
3. сигурност и заштиту корисника у добијању услуга; 
4. поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга. 

 
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

 
Члан 5. 

          Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, 
пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне 
намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних 
вода у постојењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирањсе фекалија из септичких јама. 
 

3. Производња и дистрибуција топлотне енергије 
 

Члан 6. 
           Производња и дистрибуција топлотне енергије је централизована производња и 
дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања. 
 

4. Управљање комуналним отпадом 
 

Члан 7. 
          Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење без 
третмана и безбедно одлагање, укључујући управљање, одвожење, санирање и затварање 
депоније, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. 
 

5. Градски и приградски превоз путника 
 

Члан 8. 
          Градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза путника на 
територији општине унутар насељеног места, или између два или више насељених места, 
аутобусима и такси превозом, као и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и 
стајалиштима као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза. 
 

6. Управљање гробљима и погребне услуге 
 

Члан 9. 
          Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља 
(мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних 
гробаља, спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до 
мртвачнице на гробљу, или до крематоријума. 
 

7. Управљање јавним паркиралиштима 
 

Члан 10. 
          Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење 
јаввних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, 
као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава 
одвожење возила по налогу надлежног органа. 
 

8. Обезбеђење јавног осветљења 
 

Члан 11. 
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         Обезбеђење јавног осветљења је одржавање, адаптација, и унапређење објеката и 
инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене. 
 

9. Управљање пијацама 
 

Члан 12. 
         Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на 
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа. 
 

10. Одржавање улица и путева 
 

Члан 13. 
          Одржавање улица и путева у насељеним местима је извођење радова којима се 
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и  унапређује употребна вредност 
улица, путева, тргова, платоа и сл. 
 

11. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

Члан 14. 
          Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, 
бетонираних, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење 
комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама 
јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета. 
 

12. Одржавање јавних зелених површина 
 

Члан 15. 
          Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће инвестиционо одржавање и 
санација зелених рекреативних површина и приобаља. 
 

13. Димничарске услуге 
 

Члан 16. 
          Димничарске услуге су чишћење и контрола димноводних и ложних објеката и уређаја, 
као и вентилационих канала и уређаја. 
 

14. Делатност зоохигијене 
 

Члан 17. 
          Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених 
и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње, лишавање живота за 
неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животње, контрола и смањење 
популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина 
јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, 
спровођење мере контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката, 
спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 
 

II  УСЛОВИ И НАЧИН ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 18. 
          Услови и начин пружања комуналних услуга, права и обавезе корисника комуналних 
производа и услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора, уређују се 
појединачним одлукама, у складу са важећим прописима који регулишу ту делатност. 
 

Члан 19. 
          Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник 
или други привредни субјекат. 
 

III  ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  
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ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 
 

Члан 20. 
          Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар поверава се обављње следећим 
комуналних делатности: 

1. снабдевање водом за пиће, 
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
3. управљање комуналним отпадом, 
4. управљање гробљима и погребне услуге, 
5. управљање пијацама, 
6. одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
7. одржавање јавних зелених површина, 
8. димничарске услуге, 
9. делатност зоохигијене. 

          Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар 
поверавају се следеће комуналне делатности: 

1. управљање јавним паркиралиштима, 
2. обезбеђење јавног осветљења, 
3. одржавање улица и путева. 

          Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' Алибунар поверава се обављање 
комуналне делатности градски и приградски превоз путника. 
          Јавна предузећа из ставова 1-3. овог члана вршиће поверене комуналне делатности на 
читавој територији општине Алибунар. 
          За обављање комуналне делатности производња и дистрибуција топлотне енергије није 
основано јавно предузеће. 
 

IV  ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  
ЗА КОЈЕ НИЈЕ ОСНОВАНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 
Члан 21. 

          Под поверавањем обављања комуналних делатности подразумева се временски орочено 
уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналних делатности или појединих 
послова из оквира комуналних делатности између једне или више јединица локалне самоуправе 
и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији 
једне или више јединица локалне самоуправе, или на делу територије јединице локалне 
самоуправе. 
          Обављање комуналних делатности за које није основано јавно предузеће поверава се на 
основу одлуке Скупштине општине о начину обављања комуналне делатности и уговора о 
поверавању обављања комуналне делатности. 
          На поступак поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског 
превоза путника, када ову комуналну делатност не обавља јавно предузеће, примењују се 
одредбе закона којим се уређују концесије. 
          На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање врши из 
буџета општине, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке. 
 

Члан 22. 
          Поверавање комуналне делатности врши се на време до 5 година. 
 

Члан 23. 
          Јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности спроводи се сходно 
применом одредби закона којим се уређују јавне набавке. 
          На основу резултата конкурса, Општинско веће доноси одлуку о избору најбољег 
понуђача. 
          На основу одлуке Општинског већа о избору најбољег понуђача и одлуке Скупштине 
општине из члана 21. став 2. ове Одлуке, председник општине у име општине закључује уговор 
о поверавању комуналне делатности са лицем коме се поверава обављање комуналне 
делатности. 
 

Члан 24. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.05.2015. 

 

Број 19– Страна 5 

          Вршење неких комуналних делатности, или неких сегмената у вршењу комуналне 
делатности, јавно предузеће може поверити предузетнику или другом правном лицу у складу са 
законом, а на основу уговора на који сагласност даје оснивач јавног предузећа. 
 

V  ЗАЈЕДНИЧКО ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 25. 
          Општина Алибунар може са другим јединицама локалне самоуправе споразумом уредити 
заједничко обављање комуналних делатности. 
 

VI  ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 26. 
         Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин 
којим се обезбеђује: 

1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин 
уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона и општинским 
одлукама, 

2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност 
у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску 
исправност у складу са позитивним прописима, 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и 
орпеме, који служе за обављање комуналних делатности, 

4. развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење 
организције и ефикасности рада, 

5. да подноси годишњи извештај Општинском већу, најкасније до 31.12. текуће године, а 
ако то Општинско веће захтева и више пута у току године, док јавна предузећа годишњи 
извештај и тражене извештаје у току године подносе и Скупштини општине. 

 
Члан 27. 

          Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања, или на 
други погодан начин, обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним 
сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, 
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга, као и надлежни орган 
Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Оптшинска управа). 
 

Члан 28. 
           У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 
комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац комуналне 
делатности је дужан да одмах о томе обавести надлежни орган Општинске управе и да 
истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја. 
 

Члан 29. 
           По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању 
поремећаја или прекида у рпужању комуналних услуга, Општинска управа дужна је да: 

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед 
прекида настала опасност по живот и здравље грађана, или рад правних и физичких 
лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета (установе из области 
здравства, просвете, привредна правна и физичка лица), 

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена, 
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатности и учињену штету. 
 

VII  ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 30. 
          Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се: 

1. не ометају други корисници и не угрожава животна средина, 
2. не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одрежене комуналне 

делатности. 
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VIII  ОБУСТАВА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 31. 
          Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у 
случају када корисник: 

1. изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења, 
2. користи услугу противно прописима, 
3. неосновано омета друге кориснике услуга, 
4. не плати комуналну услугу у утврђеном року, 
5. ненаменски корисни комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње 

(редукцију), о чему је корисник благовремено обавештен. 
          Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника 
комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из тачке 4. 
претходног става овог члана и да му остави прмерени рок за испуњење обавезе. 
          Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од два дана од измирења 
дуга за извршену комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење 
настави пружање комуналне услуге кориснику. 
 

Члан 32. 
          Уколико дође до штрајка запослених код вршиоца комуналне делатности, рад на пружању 
комуналних производа и услуга не може се прекидати (послови сахрањивања, испорука 
топлотне енергије, воде, пражњење контејнера – одлагање комуналног отпада и сл.). 
 

IХ  ПРАВО ПРИСТУПА УРЕЂАЈИМА И ИНФРАСТРУКТУРИ 
 

Члан 33. 
          Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне делатности 
интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца 
комуналне делатнсоти да надокнади штету насталу услед интервенције, или на други начин 
отклони последице извршене интервенције. 
          Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције 
најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције. 
 

Х  СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  
И ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
Члан 34. 

          Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из прихода од 
продаје комуналних производа и услуга и на други начин у складу са законом. 
 

Члан 35. 
          Цене комуналних услуга се одређују на основу начела и елемената утврђених у закону, уз 
сагласност Општинског већа. 
          Општинско веће је обавезно да прати кретање цена комуналних услуга, а нарочито 
усклађеност цена комуналних услуга са принципима утвређним законом којим се уређује област 
комуналних делатности и овом Одлуком. 
 

Члан 36. 
           Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити 
методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге. 
           Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред. 
 

Члан 37. 
           Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности. 
           На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 3. став 1. тачке 1-13 ове Одлуке, 
осим превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје Општинско веће. 
           Уз захтев за давање сагласности из става 2. Овог члана, вршилац комуналне делатности 
доставља образложење, које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру 
предложене цене. 
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           По добијању захтева за промену цена комуналних услуга, Општинско веће објављује 
захтевв са образложењем на огласној табли општине, као и у електронском облику путем 
интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке. 
           Иницијативу за промену цена комуналних услуга, осим вршиоца комуналне делатности, 
може покренути и Општинско веће. 
 

ХI  СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 38. 
           Општинско веће може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају 
субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију. 
           Општинско веће је дужно да достави списак тих корисника комуналних услуга вршиоцу 
комуналних делатности, као и да надокнади субвенционисани део цене вршиоцу комуналне 
делатности, односно да одлуком и уговором о поверавању обављања комуналне делатности 
регулише питање надокнаде субвенционисаних износа. 
 

ХII  ЗАСНИВАЊЕ УГОВОРНОГ ОДНОСА О ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 39. 
           Уколико вршилац комуналне делатности не закључи појединачне уговоре са корисницима 
комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне услуге настао 
започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге, 
када настаје обавеза корисника да плаћа накнаду за пружену услугу. 
           Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге, 
настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне 
услуге, и када се она корисни супротно приписима којима се уређује та комунална делатност. 
            Овом одлуком прописана су општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне 
делатности и ккорисника комуналних услуга и непосредно се примењују на све уговорне односе 
вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга, као општи услови 
пословања. 
 

ХIII  ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 40. 
           Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из:  

1. прихода од продаје комуналних производа и услуга, 
2. прихода од комуналне накнаде, 
3. прихода од концесионих накнада за обављање комуналних делатности, 
4. прихода буџета општине, 
5. наменских средстава других нивоа власти, 
6. других извора, у складу са законом. 

 
ХIV  НАДЗОР 

 
Члан 41. 

          Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши општина преко својих органа, а 
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врше надлежни општински 
инспектори. 
           Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица, дужни су да 
инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и 
располагање потребно документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од 
значаја за вршење надзора. 
 

ХV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 
          Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не достави надлежном министарству податке из члана 8. ст.1. и 2. Закона о 
комуналној делатности, 

2. користи комуналну услугу на начин супротан члану 30. ове Одлуке, 
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3. одбија да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној 
инфраструктури, супротно одредби члана 33. ове Одлуке, 

4. као вршилац комуналне делатности не обавести кориснике комуналне делатности о 
планираном или непланираном прекиду обављања комуналне делатности, супротно 
одредбама чланова 27. и 28. ове Одлуке, 

5. као вршилац комуналне делатности обустави пружање комуналне услуге из разлога 
који нису наведени у члану 31. ове Одлуке, 

6. као вршилац комуналне делатности не отклони последице извршене интервенције на 
изграђеној инфраструктури у року од седам дана од дана завршетка интервенције, 
како је предвиђено чланом 33. став 2. ове Одлуке, 

7. не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед 
објеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања неопходних 
података, 

8. не уклони ствари и друге предмета са површина јавне намене ако су они ту остављени 
противно прописима, 

9. одлаже отпатке на местима која нису одређена за ту намену, 
10. спаљује отпатке изван за то одређеног постројења, 
11. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне депоније, 
12. одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне 

депоније, 
13. одлаже отпатке грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал супротно 

прописима, 
14. одлаже отпатке и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, 
15. не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање 

утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака. 
          За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 5.000 до 75.000 динара. 
 

Члан 43. 
          Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 30. ове Одлуке, 
2. одбија да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној 

инфраструктури, супротно одредби члана 33. ове Одлуке, 
3. не уклони ствари и друге предмета са површина јавне намене ако су они ту остављени 

противно прописима, 
4. одлаже отпатке на местима која нису одређена за ту намену, 
5. спаљује отпатке изван за то одређеног постројења, 
6. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне депоније, 
7. одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне 

депоније, 
8. одлаже отпатке грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал супротно 

прописима, 
9. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, 
10. баца гореће предмете у комуналне контејнере, 
11. уништава ограде, клупе и дечја игралишта, 
12. уништава зелене површине, 
13. не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног 

инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за 
отклањање недостатака. 

 
Члан 44. 

          Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 
1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 30. ове Одлуке, 
2. одбија да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној 

инфраструктури, супротно одредби члана 33. ове Одлуке, 
3. не уклони ствари и друге предмета са површина јавне намене ако су они ту остављени 

противно прописима, 
4. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, 
5. спаљује отпатке изван за то одређеног постројења, 
6. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне депоније, 
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7. одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне 
депоније, 

8. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал супротно 
прописима, 

9. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, 
10. баца гореће предмете у комуналне контејнере, 
11. уништава ограде, клупе и дечја игралишта, 
12. уништава зелене површине, 
13. не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног 

инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за 
отклањање недостатака. 

 

ХVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  45. 

           Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о снабдевању водом (''Сл.лист 

општине Алибунар'', бр. 2/1998, 4/1998, 3/1999, 2/2000, 2/2002 и 10/2005). 

 

Члан 46. 

           Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 020-67/15-06 

Датум: 29. мај 2015. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Предраг Белић, с.р. 

 
 

98. 
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/2009; 81/2009-исправка; 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 
50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40. Статута општине 
Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 
Скупштина општине Алибунар, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове 
општине Алибунар, на 32. седници, одржаној дана 29. маја 2015. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 220 КВ 

ЗА КОМПЛЕКС ``ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР``  
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

У Одлуци о изради Плана детаљне регулације дела прикључног далековода 220 КВ за 
комплекс ``Ветроелектрана Алибунар``, који се налази на подручју општине Алибунар (``Сл. 
лист општине Алибунар``, бр. 34/2013 и 20/2014), члан 6. мења се и гласи: 

 
 ''Рок за доношење Плана је до 20.06.2016. године.'' 
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Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу 
општине Алибунар``. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 350-19/2015-06 
Датум: 29. маја 2015.године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

99. 
         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе Скупштине општине Алибунар, на 32. седници од 29. маја 2015. године 
доноси 
 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПРВИ МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ 
 

1. Разрешава се Ђорђета Јерина функције члана Школског одбора Основне школе ''Први 

мај'' Владимировац, именована из реда представника оснивача. 

2. Именује се Марчел Рошу на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' 

Владимировац, из реда представника оснивача. 

3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског 

одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 29. маја 2015. године. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-9/15-06 
Датум: 29. мај 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

97. Одлука о комуналним делатностима на територији општине Алибунар 1 

98. Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
прикључног далековода 220 КВ за комплекс ''Ветроелектрана Алибунар'' који се 
налази на подручју општине Алибунар 
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99. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Први 
мај'' Владимировац 
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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 


