
  

Година: 35. Алибунар, 07. септембар 2016. године Бесплатан примерак Број 23 

 
 

 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 
178.  

На основу члана 62. став 6. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), чланова 32. и 66. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и чланова 15. и 58. 

Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014, 

3/2015 и 18/2016), Општинско веће општине Алибунар на 9. седници одржаној дана 07. 

септембра 2016. године доноси следећу 

 

О Д Л У К У 

О СКИДАЊУ УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ 

КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком регулише се начин и поступак скидања усева на парцелама у државној 

своини предвиђених Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Алибунар, које се користе без правног основа. 

 

Члан 2. 

Општина Алибунар спровешће поступак скидања и продаје усева на парцелама 

пољопривредног земљишта у државној својини за које пољопривредни инспектор записником 

утврди да га без правног основа користи непознато лице.  

Скидање и продаја усева у случају из става 1. овог члана вршиће се на терет Општине 

Алибунар. 

 

Члан 3. 

Скидање усева обавиће се и када правно или физичко лице не изврши обавезу плаћања 

троструког износа највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се 

налази пољопривредно земљиште које користи без правног основа, односно супротно 

одредбама Закона о пољопривредном земљишту. 

Скидање и продаја усева у случају из става 1. овог члана вршиће се на терет лица које 

без правног основа користи пољопривредно земљиште у државној својини. 

 

Члан 4. 

Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, 

распоређују се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту. 

 

Члан 5. 

Одређује се Општинско веће општине Алибунар, као надлежни орган, да у складу са 

законом уговори и организује скидање усева уз ангажовање техничких капацитета у овој акцији. 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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Члан 6. 

За послове утврђене овом одлуком, Општинско веће именује радно тело за спровођење 

поступка скидања и продаје усева. 

Радно тело из става 1. овог члана: 

- утврђује обим послова на основу записника које је сачинио пољопривредни инспектор, 

- утврђује услове и критеријуме за ангажовање извршиоца услуге на скидању усева, 

- врши контролу радова на терену и записнички констатује укупне количине скинутих 

усева као и количине које ће се продати, 

- обавља друге послове и предузима потребне мере и радње ради реализације одлуке, у 

складу са законом. 

Радно тело има председника и четири члана, које именује Општинско веће на предлог 

председника општине. 

Радно тело има право на накнаду за рад која ће се исплаћивати у висини накнаде за 

седнице радних тела Скупштине општине Алибунар, по одржаној седници. 

 

Члан 7. 

О спровођењу ове одлуке стараће се радно тело које ће подносити извештај о раду 

Општинском већу и члану Општинског већа задуженом за област пољопривреде. 

 

Члан 8. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе радне групе обављаће: 

Комисија за давање у закуп државног пољопривредног земљишта, Општинска управа и 

пољочуварска служба. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-542/2016-03-02 

Датум: 07. септембар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Белић, с.р. 

 
 

179. 
На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 

62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), члана 66. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 15. и 58. Статута општине 

Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016) и 

члана 6. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се 

користи без правног основа на територији општине Алибунар, коју је донело Општинско веће 

општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Општинско веће општине 

Алибунар на 9. седници одржаној дана 07. септембра 2016. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној 

својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар (у даљем 

тексту: Радна група) у следећем саставу: 

1) Зоран Пребирачевић, председник Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са 

Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини – председник; 

2) Биљана Враговић, заменица председника Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са 

Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини – члан; 

3) Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – 

члан; 

4) Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске 

управе општине Алибунар – члан; 

5) Добривоје Алексић, руководилац пољочуварске службе ЈКП ''Универзал'' Алибунар – 

члан. 

2. Радна група из тачке 1. овог Решења: 

- утврђује обим послова на основу записника које је сачинио пољопривредни 

инспектор, 

- утврђује услове и критеријуме за ангажовање извршиоца услуге на скидању усева, 

- врши контролу радова на терену и записнички констатује укупне количине скинутих 

усева као и количине које ће се продати, 

- обавља друге послове и предузима потребне мере и радње ради реализације 

одлуке, у складу са законом. 

3. Радна група је дужна да о свом раду поднесе извештај Општинском већу и члану 

Општинског већа задуженом за област пољопривреде кад год то затраже. 

4. Радна група има право на накнаду за рад која ће се исплаћивати у висини накнаде за 

седнице радних тела Скупштине општине Алибунар, по одржаној седници. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-102/2016-03-02 

Датум: 07. септембар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Белић, с.р. 

 
 

180. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 

и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), Општинско веће општине 
Алибунар на 9. седници одржаној дана 07. септембра 2016. године доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО 
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  
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Члан 1. 
У Решењу о образовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Алибунар за 

програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 25/2015), у члану 1. став 1. мења се тачка 2. тако да уместо: ''2. Милан 
Ћурувија – члан'', треба да буде: ''2. Бошко Тијанић – члан.''        

 
Члан 2. 

          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-97/2016-03-02 
Датум: 07. септембар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић,с.р. 
 
 

181. 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на основу извештаја Комисије за доделу 
средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно 
невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 9. седници одржаној 
дана 07. септембра 2016. године доноси следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 

I 
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета општине Алибунар за 

програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу 
извештаја Комисије за доделу средстава и буџета општине Алибунар за програме и пројекте 
удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са 
Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних 
организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 
4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује 
средства из буџета општине Алибунар за суфинансирање следећег пројекта: 

1. за пројекат ''Одржавање традиционалне манифестације пензионера Јужнобанатског 
округа – Панчевачког округа'', у износу од 230.000,00 динара, подносиоца пројекта 
Општинско удружење пензионера ''Алибунар'' из Алибунара, Трг слободе бр. 5. 

 
II 

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. 
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 44/2015 
и 17/2016). 
 

III 
На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и 

поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и 
пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 
6/2013 и 2/2014), председник општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор. 
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IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном 

листу општине Алибунар''. 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-65/2016-03-02 
Датум: 07. септембар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић,с.р. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

178. Одлука о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се 

користи без правног основа на територији општине Алибунар 

1 

179. Решње о образовању Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у 

државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар 

2 

180. Решење о измени Решења о образовању Комисије за доделу средстава из буџета 

општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних 

организација 

3 

181. Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте 

удружења грађана односно невладиних организација 

4 

   

   

   

   

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), Зорица Бањаш, Стелуца Митровић,  
Аница Бабић, Мирослав Јокић, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и  

Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 
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