
  

Година: 34. Алибунар, 23. новембар 2015. године Бесплатан примерак Број 41 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
297. 

На основу члана 50. став 2. у вези са ставом 4. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. став 1. тачка 13., члана 
66. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 34. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 38. седници одржаној дана 20. новембра 2015. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ФИЛИПОВИЋ ОЛИВЕРА СА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ОЛИВЕР ФИЛИПОВИЋ из Алибунара РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Општинског 
већа општине Алибунар, на лични захтев, дана 20. новембра 2015. године. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основв за доношење Решења о разрешењу члана Општинског већа општине 
Алибунар садржан је у члану 50. став 2. и 4. Закона о локаној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 1. и члана 
117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 34. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), којима је утврђено да 
заменик председника општине и члан општинског већа може бити разрешен и пре истека 
времена на које је биран, на предлог председника општине или најмање једне трећине 
одборника, на исти начин на који је изабран. Истовремено са предлогом за разрешење 
заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да 
Скуштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана 
Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору, те да је 
надлежност Скупштине општине да бира и разрешава члана општинског већа. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Председник општине обавестио је Скупштину општине да је Оливер Филиповић, члан 
Општинског већа општине Алибунар поднео оставку на функцију члана општинског већа. 
Истовремено, председник општине поднео је писмени предлог за кандидата за члана 
општинског већа и предложио да се Славиша Белча из Добрице изабере за члана општинског 
већа. 

Обзиром да је Оливер Филиповић поднео оставку на функцију члана Општинског већа, 
Скупштина није спровела поступак разрешења тајним гласањем, већ је само констатовала 
престанак функције Филиповић Оливера као члана општинског већа. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 дана. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-192/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

298. 
На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 
29. став 2. и члана 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 38. седници 
одржаној дана 20. новембра 2015. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. СЛАВИША БЕЛЧА из Добрице изабран је за члана Општинског већа општине 
Алибунар дана 20. новембра 2015. године. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основв за доношење овог решења садржан је у одредбама 32. став 1. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 56. став 
4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и члана 107. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 29/2012 и 9/2014).  

Чланом 32. Став 1. Тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине бира и разрешавва председника општине и на предлог председника општине бира 
заменика председника општине и чланове општинског већа. 

Чланом 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине 
председник Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, коеј 
бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик 
председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира 
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника 
Општине, односно председник Општине. 

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да 
предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом 
облику. 

Председник општине Предраг белић предложио је Белча Славишу за кандидата за 
члана Општинског већа општине Алибунар. 

У складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и 
Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку 
избора члана Општинског већа општине Алибунар. 

Избор члана општинског већа извршен је на 38. седници Скупштине општине Алибунар, 
одржаној дана 20. новембра 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован ан седници 
Скупштине општине Алибунар дана 20. новембра 2015. године у саставу: Зоран Јокић – 
председник, Ђорђе Стојан – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
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Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 20 одборника, да је 15 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 8 гласачких 
листића који су ставвљени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 15 одборника. Одборници који нису 
приликом прве прозивке гласали прозивани су још једном да гласају, али су исти одбили да 
гласају. Приликом утврђивања резултата гласања за избор члана Општинског већа, Гласачки 
одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 15 гласачких листића што одговара броју 
одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 15 важећих гласачких 
листића, да неважећих листића нема, да је ЗА избор гласало 15 одборника, ниједан није био 
против, што представља већину гласова од укупно 23 одборника. 

На основу утврђених резултата тајјног гласања, утврђено је да је Славиша Белча 
изабран на функцију члана Општинског већа општине Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 дана. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-193/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 

 

299. 
Скупштина општине Алибунар, на основу чланова 46. Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС"бр. 72/09 и 81/09 –исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 
145/14, 132/14 и 145/14), Урбанистичког плана насеља Владимировац ("Службени лист општина 
Алибунар" број 3/93), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар ("Службени лист општине 
Алибунар" бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 107. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 29/2012 и 9/2014), а по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, бр. 06-149/15-06 од 06. 
новембра 2015. године, на 38. седници одржаној дана 20.новембра 2015. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О изради Плана детаљне регулације са планом парцелације за комплекс Земљорадничке 

задруге „Хора" из Владимировца  

 
I. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 
Члан 1.  

Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса са планом парцелације за 
комплекс земљорадничке задруге „Хора" из Владимировца (1753 к.о. Владимировац) и дела 
улице Омладинска парцела топ. број 1851 к.о. Владимировац у насељеном месту 
Владимировац. 

 
II. ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ 
 

Члан 2. 
Комплекс Земљорадничке задруге „Хора“  налази се на јужној страни насеља, на месту 

укрштања улица Омладинска и Доловачки пут. 
Парцела 1851 к.о. Владимировац, представља површину јавне намене, односно улицу 

Омладинска. На делу ове парцеле треба формирати посебну катастарску парцелу која ће да 
испуњава услове за грађевинску парцелу за потребе накнадног издавања грађевинске и 
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употребне дозволе за  изграђене пословне објекте инвеститора Земљорадничка задруга „Хора“ 
из Владимировца. 

Парцела 1753 к.о. Владимировац представља остало грађевинско земљиште – 
грађевинску парцелу у приватној својини, укупне површине од 281м². 

Оквирне границе обухвата планског документа одређене су следећим катастарским 
парцелама: 

 Са северне стране граница обухвата плана прати границу између парцеле 1741 и 

парцеле 1851, границу између парцеле 1670 и 1851; 

 Са западне стране иде границом парцеле 1851 и парцелом православног гробља; 

 Са јужне стране иде границом грађевинског подручја до тачке у којој се укршата са 

међом парцеле 1753, обухвата парцелу топ.број 1753 и даље иде границом између 

парцела 1754/1 и 1851 и парцеле 1755 и 1851; 

 Са источне стране прати границу између парцеле 1851 – улица Омладинска и 

парцеле 1780 - улица Доловачки пут и обухвата целу парцелу 1851; 

 Од тачке тромеђе граница иде замишљена линија која је под правим углом на 

наспрамну међу парцеле 1851 и даље прати границу парцеле 1851 до почетне 

тачке описа, где се граница обухвата плана завршава ( приказано је на графичком 

прилогу предлога Одлуке). Ова замишљена линија дели парцелу 1851 на два дела 

од којих се један део, који обухвата изграђене објекте комплекса, детаљније 

разрађује овим планом. 

У наведеном обухвату Плана детаљније ће се разрадити комплекс изграђених објеката 
комплекса Земљорадничке задруге „Хора“ из Владимировца. 
 Графички прилози плана као и Пројекат геодетског обележавања на основу којег ће се 
решавати нова парцелација треба да прикаже целу парцелу 1851 – парцела улице Омладинска 
на основу података које има Служба за катастар непокретности Алибунар.  

Оквирна површина обухвата Плана је око 1.00 ха, укључујући и непосредно утицајно 

окружење. 

 
III. УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ 
СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА 
 

Члан 3. 
Законски основ је члан 27. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС"бр. 

72/09 и 81/09 –исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14) и 
плански основ је Урбанистички план насеља Владимировац ("Службени лист општине 
Алибунар" број 3/93) и Правилник о општим правилима парцелације и регулације («Службени 
гласник РС» број 22/2015).   

На основу наведеног Планског акта, комплекс ваге са пратећим садржајима, за потребе 
комплекса З.З. "Хора" налази се у стамбеној зони насеља, али због изградње наведених 
објеката на делу јавне површине, мора се израдити План детаљне регулације. За израду Плана 
Детаљне регулације, неопходна је израда катастарско-топографског плана са планом 
подземних водова, само за део у обухвату Плана који се детаљније разрађује. 
   
IV. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТА ПРОСТОРА 
 
   Члан 4. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима 
унапређења начина коришћења расположивог грађевинског земљишта у складу са планираном 
наменом и саобраћајним положајем конкретне локације уз смањивање негативног утицаја на 
животну средину уз поштовање стандарда безбедности и економске исплативости. 
 
V. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 
 

Члан 5. 
Израдом Плана детаљне регулације стварају се услови за успостављање нове 

регулације дела улице Омладинска у насељеном месту Владимировац, формирање нове 
грађевинске парцеле, накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за изграђене 
пословне објекте комплекса Земљорадничке задруге „Хора“ у Владимировцу као и услови за 
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планску изградњу нових објеката за потребе унапређења пословности и обављања делатности 
Земљорадничке задруге „Хора“ из Владимировца. 
 
VI. КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА 
ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 6. 
У обухвату Плана планирати две целине, једна целина обухватиће површине и објекте 

јавне намене а друга целина обухватиће граћевинско земљиште намењено легализацији 
изграђених пословних објеката и изградњи нових пословних објеката потребних за обављање 
делатности Земљорадничке задруге.   

Основна концепција планирања је несметано коришћење и уређење обе целине, и 
целине површине јавне намене и целине осталог грађевинског земљишта, односно грађевинске 
парцеле које користи Земљорадничка задруга „Хора“.   
 
VII. РОК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 

Члан 7. 
Рок за израду Плана детаљне регулације је 3 месеца од дана доношења Одлуке. 

Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације је 30 дана од дана усвајања ове 

Одлуке. 

 

VIII. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОКВИРНОМ ПРОЦЕНОМ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 

Члан 8. 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује финансијер – 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ХОРА" Владимировац, са седиштем у улици Екмечић Богдана 
бр. 4. Оквирна процена потребних средстава за израду овог плана је 250 000,00 динара. 

На основу Одлуке Председника Општине Алибунар број 464-1/04-04 од 20. 01. 2004. 
године Земљорадничка задруга „ХОРА“ је закључила Уговор о давању замљишта у закуп број 
27/2004 од 02.02.2004. године са Јавним предузећем „Станоградња“ из Алибунара, на период 
од 30 година и прихваћена је обавеза израде све потребне просторно-планске документације, 
услова, пројеката и сагласности које су потребне за легализацију изграђених објеката, како је 
наведено у члану 5 овог Уговора. Накнаду за закуп земљишта у износу од 72 000,00 динара, 
која је утврђена чланом 4 Уговора, Земљорадничка задруга „ХОРА“ је измирила у целости. 
 
IX. МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА 
  

Члан 9. 
Носилац израде Плана детаљне регулације је Одељење за урбанизам, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Алибунар у складу са 
чланом 47 став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС"бр. 72/09 и 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14). 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
Општинске управе Алибунар поверава израду Плана правном лицу Д.О.О. за архитектуру и 
урбанизам ''BLOCKART“ из Панчева које испуњава услове за израду планских докумената а у 
свему према члану 47. став 2.  Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС"бр. 
72/09 и 81/09 –исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14). 
Д.О.О. за архитектуру и урбанизам ''BLOCKART“ из Панчева је закључио Уговор и изради 
Плана детаљне регулације са  Земљорадничком задругом „ХОРА“ број ПДР-240/15. 

Нацрт Плана детаљне регулације излаже се на Јавни увид, и то у службеним 

просторијама Општинске управе Алибунар, у трајању од 30 дана од дана оглашавања. 

 
X. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЛИ НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

 
Члан 10. 

Финансијер израде плана прибавио је од Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине Општинске управе Алибунар, Решење број 04-501-27/2015 
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од 15.10.2015. године да није потребна израда стратешке процене утицаја плана на животну 
средину. 
  

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

Број: 350-28/2015-06 

Датум: 20. новембар 2015. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

Председница Скупштине 

Зузана Ђукић, с.р. 

 

 

300. 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ 
број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог 
Општинског већа, на 38. седници од 20. новембра 2015. године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Фонда за развој општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 11/2002, 11/2003, 1/2006, 18/2008  32/2014 и 3/2015), у члану 14. став 6. брише 
се. 
   

Члан 2. 
 Члан 18а. брише се. 
  
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Алибунар“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 025-13/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

301. 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 77. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар 

(„Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 

Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 38. седници 

од 20. новембра 2015. године, доноси 
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О  Д  Л  У  К  У 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

 Месним заједницама на територији општине Алибунар: Месној заједници Алибунар, 

Месној заједници Банатски Карловац, Месној заједници Владимировац, Месној заједници 

Добрица, Месној заједници Иланџа, Месној заједници Јаношик, Месној заједници Локве, Месној 

заједници Николинци, Месној заједници Нови Козјак и Месној заједници Селеуш поверава се 

вршење одређених послова из надлежности општине. 

  

Члан 2. 

 Послови који се поверавају месним заједницама из члана 1. ове Одлуке су послови 

помоћи у вршењу послова који су у надлежности Општинске управе и општине и то су следећи 

послови: 

1. У области организовања и обезбеђивања обављања и развоја комуналних делатности: 

- уређивање и коришћење паркова у насељеним местима 

- прикупљање података о функционисању јавне расвете у насељеним местима и 

достављање Општинској управи – одељењу за инспекцијске послове 

- прикупљање података и обавештења о постојању дивљих депонија, о одржавању 

чистоће на јавним и зеленим површинама, постојању и стању судова за 

прикупљање отпадака и други послови везани за одређавање чистоће у насељеним 

местима и око насељених места и достављање прикупљених података и 

обавештења Општинској управи – одељењу надлежном за послове инспекције 

- прикупљање пријава грађана везаних за послове из надлежности органа оптшине 

прослеђивање пријава Општинској управи – одељењу надлежном за послове 

инспекције 

- прикупљање података о броју и кретању паса луталица у насељима и у околини 

насеља и редовно обавештавање Општинске управе – одлељења за инспекцијске 

послове 

- прикупљање других података и обавештења на захтев општинске управе и органа 

општине 

2. организовање рада мировних већа. 

 

Члан 3. 

 За обављање послова из члана 1. ове Одлуке обезбдиће се финансијска средства из 

буџета општине Алибунар, сходно Одлуци о буџету, у месечном износу од 60.000, динара. 

  

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеног листу општине Алибунар“. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 015-14/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Зузана Ђукић, с.р. 
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302. 

На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС“, бр. 
88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 18. Одлуке о комуналним делатностима на територији 
општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2015 и 37/2015 ) 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 38. седници одржаној дана 20. новембра 2015. године доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

                                                                  
Члан 1. 

Овом одлуком прописују се: услови и начин организовања послова у вршењу комуналне 
делатности пречишћавања и дистрибуције воде на територији општине Алибунар, начин 
обезбеђивања континуитета у снабдевању водом, права и обавезе предузећа које обавља ову 
комуналну делатност, права и обавезе корисника, начин утврђивања и наплате цене за 
испоручену воду, начин поступања овлашћеног органа општине у случају прекида испоруке 
воде због непредвиђених околности или штрајка, посебни случајеви у којима се може ускратити 
испорука воде, коришћење воде у јавне сврхе, надзор, као и друга питања од значаја за ову 
област. 
 

Снабдевање 
 

Члан 2. 
Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде 

водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент. 
Снабдевање корисника водом врши се из јавног водовода и из јавних чесми 

прикључених на јавни водовод. 
 

Јавни водовод и јавне чесме 
 

Члан 3. 
Под јавним водоводом подразумевају се системи за снабдевање водом за пиће који 

имају уређена и заштићена изворишта, каптажу, резервоар и водоводну мрежу у насељеним 
местима на територији општине Алибунар. 

Подручје на коме се налази извориште мора бити заштићено на начин утврђен важећим 
прописима. 

Под јавним чесмама подразумевају се посебни водни објекти који служе за снабдевање 
водом порикључених на јавни водовод. 
  

Поверавање послова 
 

Члан 4. 
Послови пречишћавања и дистрибуције воде, као и одржавање јавног водовода из 

члана 3. став 1., поверени су Јавном комуналном предузећу "Универзал" Алибунар (у даљем 
тексту: ЈКП). 
 

Корисници 
 

Члан 5. 
Корисницима, у смислу ове одлуке, сматрају се физичка и правна лица чији су објекти 

прикључени на јавни водовод, на прописан начин, као и лица којима је одобрен привремени 
водоводни прикључак (у даљем тексту: корисници). 
 

Комунална инфраструктура и инсталација корисника 
 

Члан 6. 
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Комунална инфраструктура (јавни водовод) је систем за водоснабдевање водом за пиће 
и друге потребе, који има каптажу, црпну станицу, резервоар, уређај за прераду односно 
пречишћавање воде и водоводну мрежу, укључујући и главни мерни инструмент.  

Инсталација корисника (“кућни’’ водовод) су сви уређаји од главног мерног инструмента 
укључујући и точеће место. 
 

Вода из јавног водовода и јавних чесми 
 

Члан 7. 
Вода из јавног водовода и јавних чесми не сме да садржи материје шкодљиве за 

здравље изнад прописаних граница, а у погледу физичких, хемијских, биолошко-
бактериолошких, вирусолошких и радиолошких својстава, мора одговарати условима 
прописаним законом и прописима донетим на основу закона. 
 

II  СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ИЗ ЈАВНОГ ВОДОВОДА 
 

Водоводни прикључак 
 

Члан 8. 
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод (у 

даљем тексту: водоводни прикључак), који може бити трајни и привремени. 
Водоводни прикључак почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у 

склоништу за водомер (шахта) са водомером. 
Документацију за  водоводни  прикључак израђује ЈКП. 

 
Грађевинска парцела и водоводни прикључак 

 
Члан 9. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан водоводни 
прикључак. 

Уколико се на једној грађевинској парцели налази објекат који има раздвојене целине, 
односно уколико се налазе два или више легално изграђених објеката, могуће је раздвајање 
водоводног прикључка (водоводних инсталација) и постављање засебних водомера у 
склоништу. 

Захтев за раздвајање водоводног прикључка подноси се ЈКП у писменој форми, уз 
прибављену сагласност корисника сваке целине односно сваког објекта. 

Раздвајање водоводног прикључка ће се извршити након утврђивања стања на 
водомеру и измирења евентуалног дуга. Изузетно од става 1. овог члана, ЈКП може дозволити 
више водоводних прикључака на једној грађевинској парцели, под условом да то не угрожава 
исправно функционисање јавног водовода и под условом да ЈКП утврди да су прикључци 
неопходни, ради несметаног снабдевања водом корисника или уредног мерења потрошње 
воде. 
 

Одобрења за прикључење 
 

Члан 10. 
Одобрење за прикључење издаје се на захтев корисника објекта. 
Прикључење објекта на јавни водовод врши се на основу одобрења за прикључење, 

које решењем издаје Општинска управа, Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Одељење).  
 

Захтев за издавање одобрења за прикључење 
 

Члан 11. 
Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се 

подношењем захтева Одељењу.   
Поступак је регулисан Законом о планирању и изградњи (Обједињена процедура) и 

Одлуком о комуналном уређењу општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 10/2015). 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о плаћању накнаде, односно таксе за 

прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру. 
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Надлежни орган упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у 
складу са захтевом из става 1. овог члана, у року од три радна дана од дана пријема тог 
захтева.  

Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом,одобрењем за иузвиђење 
радова  и пројектом за извођење, ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење 
објекта на комуналну и другу инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 
дана од дана пријема захтева. 

Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог 
објекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови.  

ЈКП Универзал је у обавези да достави услове за пројектовање и прикључење у оквиру 

обједињене процедуре.   

Услови за пројектовање треба да садрже податке о изграђеној водоводној мрежи, 

положају цеви, материјал од којег су постављене цеви, дубина на којој су постављене и 

могућности израде прикључка и на ком месту , на којој дубини од каквих цеви и ког пречника као 

и о месту изградње склоништа за водомер, да ли у оквиру парцеле или на површини јавне 

намене. Услови за прикључење треба да садрже да прикључење може да се изврши само на 

основу поднетог захтева надлежном општинском органу, после извршеног прегледа надлежног 

лица из ЈКП да је склониште изведено према условима за пројектовање и кад се приложи доказ 

о уплаћеној такси. 

 

Привремени водоводни прикључак 
 

Члан 12. 
Привремени водоводни прикључак, може се одобрити у следећим случајевима: 

 за водоснабдевање градилишта стамбеног или пословног објекта (у даљем тексту: 

градилишни прикључак); 

 за мање монтажне објекте постављене на јавној површини, у складу са одобрењем 

 надлежног органа издатим на основу посебне одлуке; 

 за изградњу и одржавање јавних зелених површина; 

 за потребе одржавања већих спортских и културних манифестација; 

 за водоснабдевање објекта који се користи за становање (осим објеката који се у складу 

са законом не могу легализовати), за који је поднет захтев за легализацију, уз доказ о 

поднетом захтеву за легализацију објекта. 

Водоснабдевање путем привременог водоводног прикључка може трајати најдуже до 
истека рока за привођење земљишта намени, до правноснажног окончања поступка 
легализације, до истека рока на који је одобрено постављање мањег монтажног објекта односно 
до завршетка трајања манифестације. 

Одобрење за привремени водоводни прикључак даје ЈКП на основу захтева који 
подноси инвеститор објекта и испоштованих услова надлежног органа.  

Међусобни односи за коришћење привременог водоводног прикључка уређују се 
уговором. 
 

Градилишни прикључак 
 

Члан 13. 
Привремени водоводни прикључак, који је одобрен као градилишни прикључак, може 

постати трајни водоводни прикључак пошто инвеститор прибави одобрење за прикључење, на 
начин утврђен овом одлуком и под условом да ЈКП утврди техничку исправност инсталације. 
 

Прикључење на јавни водовод 
 

Члан 14. 
Прикључење на јавни водовод врши искључиво ЈКП. 
Трошкове изградње водоводног прикључка и склоништа за водомер (шахте) сноси 

корисник. 
 

Бесправно прикључење 
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Члан 15. 
У случају бесправног прикључења на јавни водовод (без прибављеног одобрења), ЈКП 

ће, по налогу комуналног инспектора, искључити бесправни водоводни прикључак. Поновно 
прикључење извршиће се пошто корисник исходује ваљан правни основ за прикључење на 
јавни водовод, изврши откопавање места прикључења и добије позитивно мишљење ЈКП. 

Трошкове искључења и друге трошкове који настану као резултат бесправног 
прикључења на водоводну мрежу, сноси корисник бесправног прикључка. 
 

Водомер 
 

Члан 16. 
Сваки водоводни прикључак мора да има водомер, који се поставља у засебно 

склониште лоцирано према добијеним условима од ЈКП.  
Склониште за водомер мора да буде израђено према условима ЈКП-а, да се одржава 

тако да је увек чисто и приступачно, суво и да је водомер заштићен од мраза, оштећења и 
крађе. 

О одржавању склоништа за водомер стара се корисник, скупштина зграде односно 
савет зграде. 
 

Водомер у заједничким просторијама 
 

Члан 17. 
Изузетно од одредбе члана 16. став 1. ове одлуке, када се грађевинска и регулациона 

линија поклапају, склониште за водомер може се поставити и у заједничким просторијама или 
на јавној површини, према условима које утврђује ЈКП. 
 

Водомер за пословни простор и стамбене зграде 
 

Члан 18. 
Корисник пословног простора дужан је да о свом трошку обезбеди постављање 

посебног водомера за пословни простор. 
Код изградње стамбених зграда потребно је обезбедити да свака стамбена и пословна 

јединица има засебан водомер, који мора бити у заједничким просторијама а који уграђује 
искључиво ЈКП. 

Кумулативна потрошња воде стамбене зграде мериће се преко заједничког водомера, 
постављеног у склоништу за водомер. 

Код надградње и реконструкције стамбених зграда водоснабдевање нових стамбених 
јединица врши се преко заједничког постојећег водомера. 
 

Пломбирање 
 

Члан 19. 
Положај водомера на водоводном прикључку обезбеђује ЈКП његовим пломбирањем у 

смеру стрелице на водомеру. 
 

Водомер као засебна мерна јединица 
 

Члан 20. 
Сваки водомер чини засебну мерну јединицу. 
Уколико корисник не изврши раздвајање стамбеног и пословног дела објекта, утрошак 

воде обрачунаваће се и наплаћивати по тарифи која је повољнија за ЈКП и регулисан 
међусобним уговором са корисником. 
 

Баждарење 
 

Члан 21. 
Водомер се баждари на начин прописан законом. 
Ради баждарења водомера, ЈКП врши замену постојећег са одговарајућим баждареним 

водомером. 
Трошкове баждарења и замене водомера сноси корисник кроз редован рачун.  
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Захтев за испитивање исправности 
 

Члан 22. 
Корисник може да поднесе писмен захтев ЈКП за испитивање исправности водомера на 

водоводном прикључку. 
ЈКП је дужно да у року од 10 дана, од дана пријема захтева водомер достави на 

испитивање овлашћеној установи. 
Ако се установи да је водомер неисправан, ЈКП је дужно да исправи рачун за воду, а 

количину испоручене воде обрачуна по просечној дневној потрошњи за исти период у 
претходној години или за период по извршеној замени водомера. 

Трошкове испитивања водомера сноси ЈКП, осим у случају ако се установи да је 
водомер исправан, тада је ове трошкове дужан да сноси подносилац захтева. 

 
Фиксни трошкови по водомеру 

 
Члан 23. 

У циљу обезбеђивања средстава за редовно одржавање, поправку и баждарење 
водомера за стамбене јединице које имају појединачне водомере, утврђује се категорија 
фиксних трошкова по водомеру. 

У стамбеним зградама, које имају један водомер, утврђени износ фиксних трошкова 
дели се равномерно на све стамбене јединице у тој згради. 

Висину фиксних трошкова из става 1. и 2. овог члана предлаже у ценовнику ЈКП, уз 
сагласност Општинске  већа. 
 

Затварање вентила 
 

Члан 24. 
Затварање вентила за довод воде на прикључку испред водомера може извршити само 

ЈКП. 
Изузетно, у случају квара на водомеру или вентила иза водомера затварање вентила 

може извршити корисник, о чему је дужан да обавести ЈКП. 
ЈКП је дужно да, по пријему обавештења, предузме мере за отклањање квара. 

 
 
 

Забрањене радње 
 

Члан 25. 
Забрањено је: 
1) самовољно постављање водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица, или 
без одговарајуће техничке документације; 
2) повезивање водоводних инсталација објекта прикљученог на јавни водовод са 
водоводним инсталацијама и уређајима, који добијају воду из индивидуалних 
изворишта; 
3) уграђивање одводне цеви на водоводном прикључку испред водомера; 
4) прикључивање водоводне инсталације објекта на јавни водовод преко водоводних 
инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка; 
5) на било који начин оштећивати инсталације и објекте јавног водовода; 
6) директно повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без 
водоводног прикључка; 
7) повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без мерног инструмента 
у водоводном прикључку; 
8) окретање водомера у супротном смеру од пројектованог; 
9) оштећење и скидање пломбе на водоводном прикључку. 
10) Неовлашћено коришћење и пуњење воде са хидраната без дозволе Предузећа. 

 
Права и обавезе ЈКП 

 
Члан 26. 

Обавезе ЈКП су да: 

 непрекидно, свих 24 часа дневно, обезбеди корисницима довољну количину воде; 
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 непрекидно обезбеђује хигијенски исправну воду у смислу члана 6. ове одлуке, чију 

исправност контролишу  овлашћене организације и установе; 

 непрекидно одржава у исправном стању уређаје и постројења јавног водовода; 

 врши прикључење на јавни водовод ако су испуњени сви услови у складу са овом 

одлуком и посебним прописима; 

 обезбеђује испоруку воде у јавне сврхе; 

 о планираним радовима на одржавању јавног водовода обавести кориснике; 

 очитава водомере у складу са овом одлуком. 

 
Инвестициона изградња, реконструкција и одржавање 

 
Члан 27. 

Послове инвестиционе изградње, реконструкције и одржавања уличне водоводне мреже 
искључиво врши ЈКП. 

Трошкове одржавања водоводне мреже до водомера корисника сноси ЈКП. 
Ради одржавања и реконструкције мреже водовода, ЈКП је овлашћен да привремено 

искључи кориснике са мреже. 
 

Права и обавезе корисника 
 

Члан 28. 
Корисник је дужан да: 

 да користи комуналну услугу на начин којим се не ометају други корисници и не 

угрожава животна средина односно не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији 

обављања одређене комуналне делатности.  

 плати надокнаду за прикључак, из које  ће између осталог и извршити набавка мерног 

инструмента.   

 изгради склониште за водомер (шахт) према типу који одреди ЈКП; 

 обезбеди несметан приступ склоништу за водомер односно  мерни инструмент смести у 

шахт, тако да исти буде доступан за очитавање. 

 водоводне инсталације и водомер у свом објекту одржава у исправном стању; 

 у року од 24 часа пријави квар на прикључку водовода, водомеру и вентилу испред 

водомера ЈКП-у; 

 измири обавезе за утрошену воду у утврђеном року; 

 плати утрошену воду, у случају квара мерног уређаја, према аконтацији утврђеној на 

основу задње тромесечне потрошње. 

 се у случају отежаног водоснабдевања у свему придржава мера ограничења потрошње; 

 омогући ЈКП преглед и контролу унутрашњих инсталација, када се оцени да 

неисправност  унутрашњих инсталација утиче на уредно водоснабдевање. 

Корисник је одговоран за нестанак и оштећење водомера. 
Нестанак, оштећење и друге сметње на водомеру, корисник је дужан да пријави ЈКП у 

року од 3 дана од дана утврђених сметњи, нестанка или оштећења. ЈКП је дужно да одмах по 
пријему обавештења, а најкасније у року од 7 дана доведе у исправно стање или угради нови, о 
трошку корисника. 
 

Обавеза достављања података 
 

Члан 29. 
У стамбеној згради са више корисника на истом водоводном прикључку, сваки нови 

корисник је дужан да поред писмене пријаве коришћења воде, достави ЈКП податке о броју 
чланова домаћинства. 

Корисник трајног и привременог водоводног прикључка дужан је да ЈКП одјави 
коришћење воде по истеку рока на који је одобрен привремени прикључак, по престанку 
потребе за коришћењем воде, или услед промене власника односно корисника. 

Када корисник услуга водоснабдевања у стамбеним зградама, не изврши пријаву 
коришћења услуга водоснабдевања и не достави податке о броју чланова домаћинства, 
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обрачун накнаде за утрошену воду извршиће се према познатим подацима, а уколико не одјави 
потрошњу воде услед престанка потребе, сноси све трошкове који настану као последица 
таквог нечињења. 

Након писмене пријаве односно одјаве коришћења услуга водоснабдевања, ЈКП је 
дужно да скине водомер, с тим да претходно изврши његово очитавање и евидентирање стања 
бројила у присуству корисника, као и да својим знаком осигура вентил испред водомера. 
 

Остваривање права на штрајк 
 

Члан 30. 
Запослени у ЈКП немају право учешћа у штрајку ако не обезбеде минимум процеса 

рада, којим се обезбеђује сигурност у снабдевању корисника водом. 
Минимум процеса рада у смислу става 1. овог члана подразумева: 

 непрекидно обезбеђивање довољне количине хигијенски исправне воде и 

 непрекидно одржавање уређаја и постројења јавног водовода у исправном стању. 

Поступање у случају отежаног снабдевања или прекида у снабдевању корисника 
 

Члан 31. 
Ако у систему функционисања јавног водовода наступи отежано снабдевање или 

делимични, односно потпуни прекид у снабдевању корисника водом, који је изазван већим 
кваром на објектима, уређајима и постројењима јавног водовода, временским приликама или у 
случају више силе, ЈКП је дужно да предузме мере на отклањању узрока поремећаја. О 
предузетим мерама ЈКП је дужно да одмах извести Општинску управу. 

Општинска управа може, у случају из претходног става, донети наредбу којом одређује 
мере ограничења потрошње воде, као и мере за отклањање настале ситуације. 
 

Отежано снабдевање, делимични односно потпуни прекид у снабдевању 
 

Члан 32. 
У случају отежаног снабдевања или делимичног, односно потпуног прекида у 

снабдевању водом, које није могуће отклонити у року од 24 часа, нужне потребе појединих 
корисника задовољиће се из јавних чесми и доставом воде цистернама, по следећем 
редоследу: 

 гашење пожара, 

 потребе одбране, 

 здравствене установе, 

 васпитно-образовне установе, 

 предузећа која се баве производњом прехрамбених производа, 

 предузећа која се баве сточарством, 

 угоститељска предузећа и 

 остали корисници. 

О начину, условима и могућностима за задовољење потребе за водом, у смислу 
претходног става, стараће се ЈКП. 

У случају више силе (елементарне непогоде, прекид испоруке енергента за рад 
постројења, епидемије, хаварије на цевоводима...), односно већих техничких сметњи (кварови 
на цевоводу од изворишта, пумпним станицама, резервоарима, уколико кварови нису могли 
бити предвиђени или спречени) обавезе вршиоца комуналне делатности (ЈКП) престају. 
 

Обавеза обавештавања о прекиду у снабдевању 
 

Члан 33. 
Ако би до отежаног снабдевања односно прекида у снабдевању водом дошло због 

већих радова који су планирани да се изведу на одржавању и реконструкцији мреже јавног 
водовода, ЈКП је дужно да о планираним радовима, као и о дужини њиховог трајања, обавести 
кориснике путем средстава јавног информисања, најкасније 24 часа пре почетка извођења 
радова. 
 Уколико ЈКП Универзал правовремено обавести на начин наведен у претходном ставу 
предвидиву и оправдану обуставу дистрибуције воде, не одговара за насталу штету којој је 
узрок прекид дистрибуције воде.  
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Посебни случајеви у којима се може ускратити испорука воде 

 
Члан 34. 

Снабдевање водом привремено ће се ускратити кориснику (у даљем тексту: привремено 
искључење) у случајевима: 

1) уколико изврши прикључење водоводних инсталација на јавни водовод супротно 
техничким условима и другим посебним прописима и одредбама ове одлуке; 
2) уколико не одржава водоводне инсталације и склониште за водомер не учини 
приступачним за ЈКП; 
3) ако је шахт неприступачан или загађен; 
4) ако је прикључак извршен испред мерног уређаја; 
5) ако настане квар на инсталацији корисника;  
6) ако уследи одјава коришћења услуге корисника; 
7) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење 
потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен; 
8) уколико у датом року не доведе у технички исправно стање бесправно изведени 
прикључак по налазу и техничким условима ЈКП; 
9) ако је стање водоводних инсталација и водомерног склоништа такво да угрожава 
хигијенску и здравствену исправност у јавном водоводу и сигурност суседних 
објеката или угрожава здравље људи; 
10) ако корисник не плати  два узаступна рачуна   за испоручену воду; 
11) ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод без водомера 
односно другом врстом директног прикључка на јавни водовод без водомера; 
12) ако су водоводне инсталације које су спојене на јавни водовод повезане са 
инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта; 
13) ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод преко водоводних 
инсталација суседног или другог објекта; 
14) код недозвољених радњи као што су окретање водомера у супротном смеру, 
оштећења и скидања пломбе постављене од стране ЈКП. 

Привремено искључење врши ЈКП, на начин на који је то технички изводљиво, 
укључујући искључење на уличној водоводној мрежи. 

ЈКП је дужно да пре привременог искључења кориснику достави писмену  опомену и 
остави му рок у којем је дужан да испуни своје обавезе односно отклони недостатке. 

Трошкове искључења и прикључења сноси корисник, према ценовнику ЈКП. 
Искључења са водоводне мреже трају док корисник не отклони разлоге због којих је искључење 
извршено. 
 

Привремено искључење корисника 
 

Члан 35. 
О привременом искључењу корисника обавезно се сачињава записник. 
Поступак привременог искључења корисника са водоводне мреже може се  се уредити и  

општим актом ЈКП, у складу са овом одлуком. 
 

Поновно прикључење корисника 
 

Члан 36. 
ЈКП је дужно да изврши поновно прикључење корисника у року од 2 дана, од дана 

подношења доказа о испуњењу обавезе, као и уплате трошкова искључења и поновног 
прикључења. 
 

III  КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ 
 

Коришћење воде 
 

Члан 37. 
Под коришћењем воде у јавне сврхе сматра се коришћење воде за гашење пожара, за 

јавне чесме и фонтане, прање и поливање улица, заливање зелених површина, као и за јавне 
манифестације од значаја за општину. 
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Услови коришћења воде и начин плаћања утврђују се уговором закљученим између ЈКП и 
Општине. 
 

Ватрогасне јединице 
 

Члан 38. 
Ватрогасне јединице имају право да се снабдевају водом из свих уличних хидраната, 

ако воду користе за гашење пожара. 
Трошкове коришћења воде у сврху из става 1. овог члана, сноси Општина. 
 

 
     IV  ЦЕНА ВОДЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Плаћање и цена воде 

 
Члан 39. 

Корисник плаћа утрошену воду. 
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси ЈКП уз сагласност Општинског  већа. 
Промене цене воде одрђене су чланом 41 .закона о комуналним делатностима. 
Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о 

промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице 
локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре 
доношења одлуке.  

Цена воде се одређује према m³ утрошене воде. 
Цена се плаћа по обрачуну или аконтационо. 
Аконтационо се плаћа у случају више силе, квара на водомеру и сл. и то утврђивањем 

задње тромесечне потрошње. 
Обрачун се мора доставити најкасније до петог у месецу. 

 
Елементи за образовање цене 

 
Члан 40. 

Елементи за образовање цене воде су: 

 утрошена количина изражена у m³, 

 вредност средстава ангажованих за производњу 1 m³ воде, 

 обим и квалитет уложеног рада, 

 висина материјалних трошкова у производњи и дистрибуцији према стандардима и 

нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова, 

 врста прикључка (стамбених, пословних и повлашћених корисника), 

 други елементи за утврђивање цене воде. 

 
Очитавање водомера 

 
Члан 41. 

Очитавање водомера врше овлашћени радници ЈКП по правилу у једнаким временским 
интервалима, а најмање два пута годишње уз присуство корисника. 

Ванредно очитавање водомера обавезно се врши код промене цене воде и на писмени 
захтев корисника. 

 
Обавеза корисника 

 
Члан 42. 

Обавеза корисника је да омогући овлашћеном раднику ЈКП очитавање водомера, 
односно учини приступачним склониште водомера и водомер. 

Ако због пропуста корисника не може да се изврши очитавање водомера, овлашћени 
радник ЈКП ће оставити писмено обавештење са назначењем дана и часа очитавања водомера. 

Уколико у накнадном року не буде створена могућност за очитавање бројача водомера, 
утрошак ће се одредити сходно одредби члана 42. ове одлуке. 
  

Утврђивање количине утрошене воде 
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Члан 43. 

У случају када се путем водомера не може утврдити количина утрошене воде, 
потрошња ће се утврдити на основу просечне потрошње у периоду од 6 месеци који претходе 
последњем очитавању. 

Ако не постоје поуздани подаци о просечној потрошњи, количина воде за месечни 
обрачун утврђује се у висини од 5 m³ по члану домаћинства. 
 

Мерење потрошње 
 

Члан 44. 
Водомер служи за мерење потрошње воде једног корисника. 
Корисници засебних водомера у објектима у којима су у све стамбене и пословне 

јединице уграђени засебни водомери дужни су да плаћају и део потрошене воде са заједничког 
водомера тј. разлику између збира потрошене количине воде преко свих засебних водомера и 
прочитаног стања са заједничког водомера, на једнаке делове. 
 

Израчунавање количине утрошене воде 
 

Члан 45. 
Количина утрошене воде израчунава се према разлици у стању бројача водомера на 

крају и на почетку обрачунског периода. 
Код обрачуна утрошене воде обрачунавају се само цели m³. 
Водомер са ког се врши очитавање мора имати доказ о извршеној контроли (пломбу). 

 
Контрола очитавања водомера 

 
Члан 46. 

ЈКП је дужно да, на писмени захтев корисника, изврши контролу очитавања водомера. 
 

Плаћање 
 

Члан 47. 
Корисник је дужан да плати утрошену количину воде у року од 15 дана од дана 

испостављања рачуна. 
Уколико је закупац пословног простора корисник услуге водоснабдевања, за обавезе 

закупца објекта, по основу рачуна за утрошену воду, солидарно одговара закуподавац. 
 

Пријава промене корисника 
 

Члан 48. 
Сваку промену корисника, у смислу ове одлуке, нови корисник је дужан да пријави ЈКП, 

уз приказивање доказа о правном основу коришћења објекта. 
У случају не поступања по одредби из става 1. овог члана, као корисник се сматра лице 

које је у време поступка наплате власник објекта који је прикључен на водоводну мрежу. 
 
Корисници у стамбеним зградама 

 
Члан 49. 

Корисници у стамбеним зградама, по правилу, утрошену воду плаћају путем појединчног 
рачуна за утрошену воду за сваког корисника у стамбеној згради, под условом да ЈКП-у  
претходно доставе списак корисника станова у стамбеној згради са бројем чланова. 

Сваку промену корисника стамбене јединице и броја чланова у стамбеној јединици, 
корисник је дужан да пријави ЈКП односно овлашћеном лицу (уколико постоји), одмах након 
настанка промене, најкасније до 20. у месецу 

Уколико се кривицом корисника стамбене јединице, односно овлашћеног лица, подаци у 
смислу ставе 2. овог члана, не доставе или се не доставе благовремено, те се из тог разлога 
корекција не може извршити за текући месец, корекција ће бити извршена почев од наредног 
месеца. 
 

Члан 50. 
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Потрошња воде корисника у стамбеној згради обрачунава се тако што се укупна 
потрошња подели на кориснике станова у зависности од броја чланова њиховог домаћинства. 

Уколико корисник услуга односно овлашћено лице не достави тачне податке о 
корисницима стамбених јединица, укупна потрошња у стамбеној згради поделиће се бројем 
корисника за које су достављени подаци. 

 
Члан 51. 

Корисник је дужан да измири обавезе за утрошену воду и у случају повећане потрошње 
до које је дошло отицањем воде услед квара иза водомера или немарности корисника. 
 

Самовласно прикључење, прикључак без водомера и неисправни водомер 
 

Члан 52. 
ЈКП ће извршити наплату воде по текућим ценама, у случају коришћења воде 

самовласним прикључењем водоводних објеката и инсталација на водоводну мрежу, без 
одобрења надлежног органа. 

Код прикључка без водомера или преко неисправног водомера, ЈКП ће извршити 
обрачун и наплату воде према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за годину 
дана уз примену цене воде за кориснике пословних објеката. 
 

V  НАДЗОР 
 

Члан 53. 
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунална инспекција. 
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 

1) контролише и налаже решењем да ли се испорука воде врши на начин прописан 

Законом о комуналним делатностима и овом одлуком;  

2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и 

других правних и физичких лица.  

На решење комуналног инспектора може се уложити жалба Општинском већу у року од 
15 дана од дана достављања решења. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
 

Члан 54. 
Одржавање комуналног реда у области снабдевања водом врши комунална инспекција 

и изриче мандатне казне прописане овом одлуком. 
 

VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 55. 
Новчаном казном на лицу места (мандатна казна) у износу од 20.000 динара казниће се 

за прекршај правно лице, а предузетник у износу од 10.000 динара, ако се прикључи на јавни 
водовод супротно одредбама ове одлуке, или скине пломбу са водомера. 

За прекршај из претходног става казниће се на лицу места и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 5.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се на лицу места и физичко лице новчаном 
казном у износу од 2.500 динара. 
 

Члан 56. 
Новчаном казном од 5.000 динара до 200.000 динара казниће се за прекршај ЈКП ако: 
1) по писменом обавештењу корисника не предузме мере на отклањању оштећења на 
водомеру или на вентилу испред водомера (чл. 23. ове одлуке), 
2) се не придржава обавеза утврђених у члану 25. ове одлуке, 
3) у случају штрајка запослених не обезбеди минимум процеса рада утврђен у члану 
31. ове одлуке, 
4) у случају отежаног снабдевања или делимичног односно потпуног прекида у 
снабдевању не поступи на начин утврђен у члану 29. и 30. ове одлуке, 
5) на време не обавести кориснике о планираном прекиду у снабдевању водом у 
смислу члана 31. ове одлуке, 
6) привремено искључи корисника супротно одредбама члана 33. и 34. ове одлуке, 
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7) поново не прикључи корисника на начин утврђен у члану 35. ове одлуке. 
За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈКП новчаном казном у 

износу од 250 до 10.000 динара. 
 

Члан 57. 
Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај корисник 

– правно лице ако: 
1) врши затварање водоводне инсталација супротно члану 25. ове одлуке, услед чега 
други корисници остају без могућности коришћења воде; 
2) учини неку од забрањених радњи из члана 26. ове одлуке; 
3) не изгради склониште за водомер према типу који одреди ЈКП (члан 29.); 
4) се у случају отежаног водоснабдевања не придржава наређених мера (члан 32. став 
2. ове одлуке); 
5) не омогући ЈКП очитавање водомера односно учини приступачним склониште 
водомера и водомер (члан 43. ове одлуке). 

За прекршаје из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 250 до 10.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу 
од 2.500 до 100.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном у 
износу од 250 до 10.000 динара. 

 
VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 58. 

Општи акт из члана 36. ове Одлуке, ЈКП ће донети у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 
 

Члан 59. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу 

општина Алибунар''. 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 35-69/2015-06 

Датум: 20. новембар 2015.године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Зузана Ђукић, с.р. 

 

 

303. 

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 
62/2006, 47/2011, ... 125/2014-ускл.дин.изн.) и чланова 27. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Сл. лист општине Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009, ... 3/2015), а на предлог Општинског већа 
општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 38. седници одржаној  20. новембра 2015. 
године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се објекти, лица, права и обавезе од значаја за спровођење 
поступка настанка, утврђивања и ослобођења од обавезе плаћања пореза на имовину као 
прихода буџета Општине Алибунар (у даљем тексту: Општина).   
 
Предмет опорезивања 
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Члан 2. 

Порез на имовину плаћа се на следећа права на непокретности: 
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари; 

2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у 

складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, 

односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или 

на неодређено време; 

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са 

законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта; 

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права 

коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина; 

5) коришћење непокретности у јавнвој својини од стране корисника непокретности, у 

складу са законом којим се уређује јавна својина; 

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није 

одређен; 

7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа; 

8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу. 

Непокретностима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се:  
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други 

(надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем 

тексту: објекти). 

Кад на непокретности постоји неко од права, односноо коришћење или државина из 
става 1. тачка 2-8. овог члана, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење 
или државину, а не на право својине. 

 
Порески обвезник 

 
Члан 3. 

Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на 
територији Општине: 

1) ималац права из члана 2. став 1. тачке 2) - 4) ове одлуке; 

2) корисник непокретности у јавној својини из члана 2. став 1. тачка 5) ове одлуке; 

3) држалац непокретности из члана 2. став 1. тачке 6) и 7) ове одлуке; 

4) прималац лизинга из члана 2. став 1. тачка 8) ове одлуке 

Када су на истој непокретности више лица обвезници, обвезник је свако од тих лица 
сразмерно свом уделу у односу на целу непокретност. 

Кад удели обвезника из става 2. овог члана на истој непокретности нису одређени, за 
сврху опорезивања порезом на имовину сматраће се да су једнаки. 

Обвезник пореза на имовину из става 1. овог члана који не води пословне књиге (у 
даљем тексту: обвезник који не води пословне књиге), у смислу опорезивања порезом на 
имовину, јесте: 

1) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са 

законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту: 

предузетник) који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности 

плаћа на паушално утврђен приход; 

2) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије; 

3) предузетник који води пословне књиге – за имовину која није евидентирана у 

његовим пословним књигама. 

Обвезник пореза на имовину од става 1. овог члана који води пословне књиге (у 
даљем тексту: обвезник који води пословне књиге), у смислу опорезивања порезом на имовину, 
јесте: 

1) правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије; 

2) огранак и други организациони део страног правног лица који обавља привредну 

делатност у општини Алибунар и који пословне књиге води у складу са 

прописима Републике Србије; 
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3) предузетник који води пословне књиге – за имовину коју је евидентирао у својим 

пословним књигама (у даљем тексту: имовина у пословним књигама), осим 

предузетника из става 4. тачка 1) овог члана; 

4) друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, 

осим предузетника из става 4. тачка 3) овог члана. 

Статус обвезника пореза на имовину не може бити основ за стицање било ког права 
на непокретности.  

 
Пореска основица 
 

Члан 4. 
Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води 

пословне књиге је вредност непокретности утврђена у складу са законом. 
Вредност непокретности из става 1. овог члана утврђује орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне 
стамоуправе (у даљем тексту: орган Општине). 

Вредност непокретности из става 1. овог члана, осим земљишта, може се умањити за 
амортизацију по стопи до 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише до 40%, 
почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, 
односно последња реконструкција објекта, а на основу одлуке Скупштине општине о висини 
стопе амортизације која важи на дан 15. децембра године која претходи години за коју се 
утврђује порез на имовину и која је објављена у складу са овим законом. 

Ако Скупштина општине не утврди висину стопе амортизације, или је не утврди у складу 
са законом, или је утврди а не објави у складу са ставом 3. овог члана, код утврђивања пореза 
на имовину вредност непокретности из става 1. овог члана не умањује се за амортизацију. 

 
Члан 5. 

Вредност непокретности из члана 4. ове одлуке утврђује се применом следећих 
елемената. 

1) корисна површина; 

2) просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одговарајућих 

непокретности у зони у којој се налази непокретност. 

Корисна површина земљишта је његова укупна површина, а корисна површина објекта 
је збир подних површина између унутрашњих страна спољних зидова објекта (искључујући 
површине балкона, тераса, лођа, неадаптираних таванских просторија и простора у заједничкој 
недељивој својини свих власника економски дељивих целина у оквиру истог објекта). 

Зоне из става 1. тачка 2) овог члана представљају делове територије Општине које 
надлежни орган Општине одлуком може одредити одвојено за насеља према врсти насеља и 
изван насеља, или јединствено за насеља и изван насеља, према комуналној опремљености и 
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима Општине, 
односно са радним зонама и другим садржајима у насељу (у даљем тексту: зоне). 

Општина је дужна да на својој територији одреди најмање две зоне у складу са 
законом. 

Просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији Општине 
утврђује Општина актом Општинског већа, на основу цена остварених у промету одговарајућих 
непокретности по зонама у периоду од 01. јануара до 30. септембра године која претходи 
години за коју се утврђује порез на имовину (у даљем тексту: текућа година). 

Просечна цена у зони у којој није било најмање три промета (у даљем тексту: зона у 
којој није било промета) одговарајућих непокретности у периоду из става 5. овог члана, за те 
непокретности утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама у 
којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности. 

Граничне зоне из става 6. овог члана су зоне чије се територије граниче са зоном у којој 
није било промета, независно од тога којој општини припадају. 

Ако ни у граничним зонама из става 7. овог члана није било промета одговарајућих 
непокретности у периоду из става 5. овог члана, основица пореза на имовину за те 
непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, 
односно одговарајуће непокретности  у тој зони обвезника који не води пословне књиге за 
текућу годину. 

Основица пореза на имовину за непокретност обвезника који не води пословне књиге у 
случају да Општина не одреди зоне једнака је основици пореза на имовину за текућу годину те, 
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односно друге одговарајуће непокретности обвезника који не води пословне књиге, за 
одговарајућу површину. 

 
Члан 6. 

За сврху утвђивања основице пореза на имовину, непокретности се разврставају у 
следеће групе одговарајућих непокретности: 

1) грађевинско земљиште; 

2) пољопривредно земљиште; 

3) шумско земљиште; 

4) станови; 

5) куће за становање; 

6) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за 

обављање делатности; 

7) гараже и гаражна места. 

Ако објекат чини више посебних целина које се у смислу става 1. овог члана могу 
сврстати у различите групе, свака посебна целина у оквиру објекта се, за потребе утврђивања 
пореза на имовину, сврстава у одговарајућу групу непокретности. 

Објекат који је јединствена целина мешовитог карактера, за потребе утврђивања 
пореза на имовину, разврстава се у складу са ставом 1. овог члана према претежној намени. 
 

Члан 7. 
Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге и 

чију вредност у пословним књигама исказује по методу фер вредности у складу са 
међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима 
финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама је фер вредност 
исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години. 

Основицу пореза на имовину пореског обвезника који непокретности у својим 
пословним књигама не исказује у складу са ставом 1. овог члана чине: 

1) за неизграђено земљиште – вредност земљишта; 

2) за остале непокретности – вредност објеката увећана за вредност припадајућег 

земљишта. 

Вредност непокретности из става 2. овог члана порески обвезник утврђује проценом 
према елементима из члана 5. став 1. ове одлуке. 

Изузетно од става 3. овог члана, вредност непокретности је вредност исказана у 
пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника (у даљем тексту: 
књиговодствена вредност) у текућој години, и то за: 

1) експлоатациона поља и експлоатационе објекте; 

2) објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије који се 

користе за обављање делатности; 

3) објекте за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, осим трговине 

и управљања; 

4) објекте за производњу гаса; 

5) објекте за производњу паре, топле воде, хладног ваздуха и леда; 

6) објекте за третман и одлагање отпада; 

7) објекте у којима се одвијају процеси неопходни за поновну употребу материјала; 

8) складишне и стоваришне објекте. 

Непокретности из става 4. овог члана опредељују се према њиховој намени у складу са 
прописима којима се уређује класификација делатности. 

За непокретности из става 4. овог члана које обвезник у пословним књигама исказује 
посебно од вредности припадајућег земљишта, осим експлоатационих поља, основицу пореза 
на имовину чини збир књиговодствених вредности објеката и вредности припадајућих 
земљишта које су процењене у складу са ставом 3. овог члана. 

Ако обвезник вредност земљишта и вредност објеката из става 4. овог члана не 
исказује посебно у својим пословним књигама, основица пореза на имовину за земљиште и 
објекат који се на њему налази, као јединствену целину, чини вредност земљишта утврђена у 
складу са ставом 3. овог члана увећана за грађевинску вредност објекта процењену од стране 
овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године 
обвезника у текућој години. 
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Изузетно од ставова 1-7. овог члана, основица пореза на имовину за жичаре, путеве, 
пруге и друге инфраструктурне објекте, као и за кабловску канализацију и друге подземне 
грађевинске објекте у које су смештене мреже намењене протоку воде (за пиће, атмосферске, 
отпадне и др.), водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања и друге потребе 
корисника, гаса, нафте и нафтних деривата, телекомуникација и слично, јесте књиговодствена 
вредност објеката на последњи дан пословне године обвезника у текућој години. 

За непокретност коју обвезник који води пословне књиге изгради, стекне, или му по 
другом основу настане пореска обавеза у току године за коју се утврђује порез на имовину (у 
даљем тексту: пореска година), основица пореза на имовину за ту годину је њена набавна 
вредност исказана у пословним књигама обвезника, а за наредне године утврђује се применом 
ставова 1-8. и става 10. овог члана. 

Обвезник из члана 3. став 1. тачка 2) ове одлуке који води пословне књиге основицу 
пореза на имовину за непокретности чији је држалац утврђује у складу са члановима 4-6. ове 
одлуке. 

Припадајућим земљиштем у смислу става 2. тачка 2) овог члана, сматра се катастарска 
парцела земљишта на којој се налази објекат или његов део, односно део земљишта одређен 
границом (међом), ако такав део постоји. 
 

Члан 8. 
Општина је дужна да објави акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих 

непокретности у зонама у складу са чланом 5. ставови 5. и 6. ове одлуке до 30. новембра сваке 
текуће године, на начин на који се објављују њени општи акти. 

У случају из члана 5. став 8. ове одлуке општина је дужна да, до истека рока из става 1. 
овог члана, објави просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу 
годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде 
пословне књиге и то у зони која је, према одлуци надлежног органа Општине, утврђена као 
најопремљенија у смислу члана 5. став 2. ове одлуке (у даљем тексту: најопремљенија зона). 

У случају из члана 5. став 8. ове одлуке обвезници који воде пословне књиге за 
потребе утврђивања основице пореза на имовину просечне цене из става 2. овог члана множе 
коефицијентима које утврђује Општина актом надлежног органа, за сваку зону на својој 
територији, а који не могу бити већи од: 

1) 1,00 – за непокретности у најопремљенијим зонама; 

2) 0,80 – за непокретности у зонама које се у Општини граниче са најопремљенијим 

зонама; 

3) 0,40 – за непокретности у зонама сеоских насеља; 

4) 0,30 – за непокретности у зонама изван сеоских насеља и насеља градског 

карактера; 

5) 0,60 – за остале зоне у Општини. 

Општина је дужна да објави акте којима се утврђују зоне, најопремљеније зоне, као и 
коефицијенти за непокретности у зонама, до 30. новембра текуће године на начин из става 1. 
овог члана, као и сваку промену тих аката. 

Ако Општина до истека рока из става 4. овог члана не објави коефицијенте за 
непокретности у зонама, или их утврди преко максималног износа из става 4. овог члана, у 
случају из члана 5. став 8. ове одлуке основица пореза на имовину утврдиће се применом 
коефицијента из става 4. овог члана за непокретности у одговарајућим зонама. 

Ако Општина не објави акт којим утврђује просечне цене одговарајуће непокретности у 
зонама до 30. новембра текуће године, као и акт којим утврђује зоне и најопремљеније зоне у 
складу са ставом 4. овог члана, основица пореза на имовину на непокретности обвезника који 
води пословне књиге је криговодствена вредност исказана на последњи дан пословне године 
обвезника у текућој години. 

Општина је дужна да акте из ставова 1-4. овог члана и одлуку о стопама пореза на 
имовину објави и на својој интернет страни. 

Основица пореза на имовину за непокретности за које обвезник није поднео пореску 
пријаву утврђује се упоређивањем са основицом пореза на имовину у пореској години за 
одговарајуће непокретности обвезника који води, односно који не води пословне књиге, као и 
других података којима располаже надлежни орган Општине. 
 

Члан 9. 
Државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне 

самоуправе дужни су да на захтев органа Општине, у року од 15 дана од дана пријема захтева, 
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доставе податке којима располажу вршећи послове из своје надлежности, а који су од значаја 
за утврђивање пореза на имовину. 

Орган Општине не плаћа таксе, накнаде и друге трошкове, за податке које прибавља 
од органа из става 1. овог члана за потребе утврђивања пореза на имовину. 
 
Настанак пореске обавезе 

 
Члан 10. 

Обавеза по основу пореза на имовину настаје најранијим од следећих дана: даном 
стицања права, даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне 
дозволе, односно даном омогућавања коришћења имовине на други начин. 
              
 Пореске стопе 

 
Члан 11. 

Стопе пореза на имовину износе: 
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – до 

0,40%, 

2) на права на земљишту код пореског обвезника који не води пословне књиге – 

до 0,30%: 

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, 

осим на земљишту: 

На пореску основицу                          Плаћа се на име пореза 

До 10.000.000 дин. До 0,40% 

Од 10.000.000 до 25.000.000 динара Порез из подтачке (1)  + 0,6% на износ 
преко 10.000.000 динара 

Од 25.000.000 до 50.000.000 динара Порез из подтачке (2) + 1,0% на износ 
преко 25.000.000 динара 

Преко 50.000.000 динара Порез из подтачке (3) + 2,0% на износ 
преко 50.000.000 динара 

 
Пореска ослобођења 

 
Члан 12. 

Порез на имовину не плаћа се на права на непокретности: 
1. у јавној својини које користе директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање 

и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора, према прописима којима се уређује буџетски систем, осим 

јавних предузећа; 

2. дипломатских и конзуларних представништава страних држава, под условом 

реципроцитета; 

3. у својини традиционалних цркава и верских заједница и других цркава и верских 

заједница регистрованих у складу са законом којим се уређује правни положај 

цркава и верских заједница, које су намењене и искључиво се користе за 

обављање богослужбене делатности;  

4. које су од надлежног органа проглашене културним и историјским споменицима 

– на непокретности у целини, односно на посебне делове, који служе за ове 

намене; 

5. пољопривредно и шумско земљиште које се поново приводи намени – пет 

година, рачунајући од почетка привођења намени; 

6. путеве, пруге и друга добра у општој употреби у јавној својини, према прописима 

којима се уређује јавна својина, као и на изграђене обале за пристајање пловила 

(кејске зидове и слично), бродске преводнице, маневарску површину и полетно-

слетне стазе на аеродромима; 

7. водно земљиште и водне објекте који су уписани у регистар катастра водног 

добра, односно катастра водних објеката, осим на објекте за узгој риба 

(рибњаке); 
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8. земљиште – за површину под објектом на који се порез плаћа, осим за 

земљиште под складишним или стоваришним објектом; 

9. склоништа људи и добара од ратних дејстава; 

10. објекте обвезника пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и 

шумарства, односно обвезника коме је пољопривреда претежна регистрована 

делатност, који су намењени користе се искључиво за примарну пољопривредну 

производњу, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште; 

11. објекте, односно делове објеката који у складу са прописима непосредно служе 

за обављање комуналних делатности; 

12. за које је међународним уговором који је закључила Република Србија уређено 

да се неће плаћати порез на имовину. 

Порез на имовину на територији Општине не плаћа обвезник у случају кад укупна 
основица за све непокретности тог обвезника на територији Општине не прелази износ од 
400.000 динара. 

Одредбе става 1. тачке 2) до 11) и става 2. овог члана не примењују се на 
непокретности које се трајно дају другим лицима ради остваривања прихода. 

Трајним давањем другим лицима, у смислу става 3. овог члана, сматра се свако 
уступање непокретности другом лицу уз накнаду, које у току 12 месеци, непрекидно или са 
прекидима, траје дуже од 183 дана. 

Порез на имовину не плаћа обвезник – ималац права на непокретности из члана 1. 
ове одлуке, коју без накнаде уступи на коришћење лицу прогнаном после 1. августа 1995. 
године, ако прогнано лице и чланови његовог породичног домаћинства не остварују приходе, 
изузев прихода од земљишта које је предмет опорезивања. 

Порез на имовину на непокретности обвезника који води пословне књиге, коју од 
настанка пореске обавезе исказује у својим пословним књигама као добро искључиво 
намењено даљој продаји, не плаћа се за годину у којој је пореска обавеза настала, као ни за 
годину која следи тој години. 

У случају из члана 7. став 7. ове одлуке обвезник нема право на пореско ослобођење 
из става 1. тачка 8) овог члана. 

 
Порески кредити 

 
Члан 13. 

Утврђени порез на згради или стану у којем станује обвезник умањује се за 50%, а 
највише 20.000 динара. 

Ако на једној згради или стану има више обвезника, право на умањење утврђеног 
пореза има сваки обвезник који у тој згради или стану станује, у висини сразмерној његовом 
уделу у праву на тој згради или стану у односу на износ за који се порез умањује, у складу са 
ставом 1. овог члана. 

Утврђени порез на права на зграде и станове површине до 60 m², који нису на 
градском грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не дају се у 
закуп, а у којима станују само лица старија од 65 година, умањује се за 75%. 

Домаћинством, у смислу ове одлуке, сматра се заједница живота, привређивања и 
трошења остварених прихода чланова те заједнице. 
 
Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 14. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о порезу на имовину 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 7/2006, 1/2011, 5/2011, 18/2013 и 27/2014-исправка). 
 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу и почиње са применом осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Алибунар'', осим одредбе члана 12. став 1. тачка 7), која ће се 
примењивати од 1. јануара 2016. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број: 436-12/201506 
Датум: 20. новембар 2015.г. 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

304. 
На основу члана 2. став 3. тачке 2., члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011), члана 98. став 4. Закона о водама 
(''Сл. гласник РС'', бр. 30/2010 и 93/2012), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 18. Одлуке о комуналним 
делатностима на територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2015) 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 38. седници одржаној дана  20. новембра 2015. године доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се: сакупљање отпадних вода од прикључка потрошача на јавну 

уличну канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и 
испуштање из канализационе мреже, одржавање канализационе мреже и фекалних црпних 
станица, сакупљање отпадних вода путем септичких јама као прелазно решење до 
обезбеђења прикључка на јавну уличну канализациону мрежу, сакупљање и уклањање 
атмосферских и површинских вода и одржавање канала, сливника и других објеката за 
уклањање вода на територији општине Алибунар, као и друга питања од значаја за ову 
комуналну  делатност. 

 
Члан 2. 

Одводним и другим водама у смислу ове одлуке сматрају се комуналне отпадне воде, 
технолошке отпадне воде, атмосферске и површинске отпадне воде. 

 
Члан 3. 

Под канализацијом у смислу одредба ове одлуке подразумевају се два независна – 
сепаратна система (који се састоје као склоп објеката, уређаја и постројења) и то: 

1.  под јавном – улична канализација за сакупљање, одвођење и пречишћавање 
отпадних вода подразумева се целокупна улична мрежа канализације, канализациони 
прикључци (од главног колектора до прве ревизионе шахте), објекти за прихватање и 
одвођење вода до постројења за њихово пречишћавање, објекти постројења за 
пречишћавање и опрема у њима (фекалне црпне станице), као и канал – цевовод за 
одвођење пречишћених вода; 
2. под атмосферском канализацијом која обухвата отворену канализациону мрежу за 
сакупљање и одвођење атмосферских вода и површинских вода са јавних површина 
путем цевовода, канала, акумулација и сл. и све објекте за њихово пречишћавање и 
испуштање из мреже. 

 
Члан 4. 

Канализација се дели на: јавну канализацију - уличну, кућну и канализацију за посебне 
намене. 

Јавну - уличну канализацију чине следећи међусобно повезани функционални објекти и 
то: прикључни водови на уличну канализацију - прикључак, секундарни водови канализационе 
мреже, колектори, потисни водови, силазна окна-ревизионе шахте, црпне станице, централни 
уређај за пречишћавање отпадних вода, сифонски прелази и други припадајући објекти и 
уређаји. 
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Кућну канализацију чине: објекти, уређаји и водови до прве ревизионе шахте. Под 
кућном канализацијом подразумевају се хоризонтални и вертикални водови у објекту, водови у 
дворишту (на парцели) до прве ревизионе шахте, укључујући и ревизиону шахту. Прва 
ревизиона шахта је ревизионо окно које представља вод - спој кућне канализације и мреже 
јавне канализације. 

Канализација за посебне намене чине: сви вертикални и хоризонтални водови 
индустријске канализације којима се одводе атмосферске и отпадне воде, уређаји за претходно 
пречишћавање отпадних вода, мерач протока, контролни регулациони инструмент и септичке 
јаме које служе као привремено решење до обезбеђење прикључка на јавну уличну 
канализацону мрежу. 

Под септичким јамом подразумевају се посебно изграђене јаме у складу са 
грађевинским и санитарно хигијенским прописима и урбанистичким условима, које служе за 
сабирање и таложење отпадних вода, тамо где није изграђена канализациона мрежа, као 
привремено решење до изградње јавне уличне канализационе мереже и обезбежење 
прињучњља на исту. Септичке јаме граде се на основу прибављеног одобрења надлежног 
органа сходно прописима. 

  
Члан 5. 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода  на  целој територији 
општине Алибунар поверени су чланом 20. Одлуком о комуналној делатностима на територији 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2015) Јавном комуналном 
предузећу "Универзал" Алибунар (у даљем тексту: ЈКП).  

 
Члан 6. 

Запослени у ЈКП немају право учешћа у штрајку ако не обезбеде минимум процеса 
рада, којим се обезбеђује сигурност у пружању услуге одвођења и пречишћавања отпадних 
вода.  

Минимум процеса рада у смислу става 1. овог члана подразумева да:  
- непрекидно обезбеђује одвођење отпадних вода;  

- одржава у исправном стању систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода.  

 
Члан 7. 

Послове одвођења и пречишћавања отпадних вода ЈКП-е је дужно да обавља тако да 
обезбеди: 

1. трајност, односно континуитет у обављању послова , 

2. одржава у исправном стању систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода; 

3. врши прикључење на канализациону мрежу ако су испуњени сви услови у складу са 

овом одлуком и посебним прописима;  

4. обезбеди обим вршења послова одвођење и пречишћавање отпадних вода којима 

се обезбеђује одређени ниво комуналних потреба корисника, 

5. обезбеди квалитет и поузданост у вршењу послова, заштити животне средине и 

сигурност корисника, 

6. стално унапређење вршења послова, 

7. предлаже  ред првенства у вршењу послова у случају када због више силе дође до 

смањења постојећих техничких капацитета система канализације, односно до 

престанка могућности његовог коришћења, 

8. предлаже планирање  проширења капацитета у оквиру система у зависности од 

потребе, 

9. обезбеди  остваривање права и обавеза корисника, као и права и обавеза 

предузећа у вршењу послова, 

10. обезбеди мере заштите објекта јавне канализације, уређаја и инсталација. 

11. обавештава кориснике о планираним радовима на одржавању канализационе мреже 

у скалду са законом и одредбама ове одлуке ;  

12. обезбеди систематску контролу отпадних вода упуштених у канализациону мрежу.  

13. обавестити корисника о могућностима прикључења на канализационој мрежи. 
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Обавезе из претходног става могу престати само услед више силе или већих техничких 

сметњи у мрежи.  
У случају из претходног става овог члана, ЈКП је дужно да предузме мере на отклањању 

узрока поремећаја и о предузетим мерама  одмах извести надлежни орган општине .  
Надлежни орган општине може, у случају из претходног става, донети наредбу којом 

одређује мере ограничења у пружању услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода као и 
наложи мере за отклањање настале ситуације. 
 

Члан 8. 
Корисници услуга канализације у смислу ове Одлуке су сва физичка и правна лица која 

својом активношћу упуштају отпадне воде у систем канализације преко прикључака. 
 

1. Права и обавезе корисника 

 
Члан 9. 

Корисник је дужан да:  
1) прву ревизиону шахту за канализацију изгради према издатом одобрењу од 

надлешног органа;  

2) прву ревизиону шахту обезбеди и учини приступачним за овлашћене раднике ЈКП;  

3) одржава кућну канализацију и ревизионе шахте у исправном стању; 

4) пријави оштећење на прикључку за канализациону мрежу одмах по сазнању ЈКП;  

5) не дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним 

током;  

6) измири обавезе за извршену услугу;  

7) изврши затварање (испразни, дезинфикује и затрпа) септичку јаму која се користила 

као привремено решење а услед стицања услова за прикључење  корисника на 

канализациону мрежу, у складу са датим роковима и условима датим  овом одлуком. 

 
II    КАНАЛИЗАЦИЈА – ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  

 
1. Изградња јавне уличне канализације  

 
Члан 10. 

Послове инвестиционе изградње и реконструкције уличне канализационе мреже врши 
Општина као власник.   

 
Члан 11. 

Послове инвестиционе изградње и реконструкције уличне јавне канализационе мреже 
врши Општина као власник по инвестиционо-техничкој документацији која је саставни део 
издатог одобрења за извожење радова од стране надлежног органа, сходно закону. 

Јавни конкурс за поверавање обављања послова из члана 9.ове Одлуке 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 председник општине у име општине закључује уговор о поверавању послова  са лицем 

коме се поверава обављање тих послова. 

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. 
Средства за послове из става 2. овог члана обезбеђују се у буџету Општине на основу 

Програма  и  других извора, сходно закону.  
 

Члан 12. 
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Изграђена јавне уличне канализационе мрежа предаје се ЈКП-у на коришћење, 
управљање и одржавање по добијању употребне дозволе.  

Приликом примопредаје објеката из става 1. овог члана између општине и ЈКП, ЈКП-у се 
поред одобрења за употребу објекта, одлуке инвеститора о преносу, предаје и пратећа 
техничка документација са свим дозволама и сагласностима које су пратиле пројектовање и 
изградњу објекта уз сачињавње писменог  записника 

Након примопредаје објеката исти постаје основно средство ЈКП-а. 
 

2. Спајање унутрашњих инсталација са уличном канализацијом  

 
Члан 13. 

Одвођење отпадних вода из објеката врши се прикључком на канализациону мрежу или 
путем септичких јама.  

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак на 
уличној канализационој мрежи. Уколико се на једној грађевинској парцели налазе објекти који 
представљају одвојене целине, или уколико се налазе два или више легално изграђених 
објеката, могуће је раздвајање канализационог прикључка (канализационе инсталација) за 
сваку целину, односно скуп објеката засебно. Захтев за раздвајање прикључка подноси се ЈКП-
у у писменој форми, уз прибављену сагласност корисника сваке целине односно сваког објекта. 
Раздвајање прикључка ће се извршити након утврђивања стања на терену и измирења 
евентуалног дуга за ту парцелу уз прибављено одобрење надложног органа, сходно законским 
прописима. 

Унутрашње инсталације канализације зграде или другог објекта који се налази у улици 
или граничи са улицом у којој је изграђена улична канализациона мрежа,  морају  се 
прикључити на канализациону мрежу ако је објекат изграђен или се гради у свему према 
грађевинско-техничким прописима који регулишу извођење и коришћење таквог објекта, уз 
поседовање одобрења од надлежног органа општине за те објекте и прикључке. Са уличном 
канализационом мрежом спаја се и зграда, односно, објекат у улици у којој није изграђена 
улична водоводна мрежа, а који има индивидуално водоводно извориште. 

Ако канализациона мрежа није изграђена одвођење отпадних вода обезбеђује се путем 
септичке јаме.  

Септичка јама мора бити изграђена од водонепропусног материјала у складу са 
хигијенско-техничким прописима, условима датим у информацији о локацији и условима из акта 
којим се одобрава изградња и септичка јама одржава тако да се отпадне воде не изливају око 
ње, а посебно не на земљиште суседних објеката или на јавне површине.  

Септичке јаме се не могу градити на јавним површинама.  
Као септичка јама не може се користити копани бунар.  
Пражњење септичких јама врши се о трошку корисника уз помоћ специјалне цистерне, 

по потреби, а обавезно када се септичка јама напуни до 2/3 запремине, да би се спречило 
изливање отпадних вода из септичке јаме. 

Пражњење септичких јама врши ЈКП коме је поверена делатност сакупљања и 
одвођења отпадних вода, на захтев корисника.  

 
3. Прикључак  

 
Члан 14. 

Прикључак на канализациону мрежу почиње прикључењем на улични колектор, а 
завршава првом ревизионом шахтом према издатом одобрењу од надлежног органа, сходно 
закону. 
 Услове за повезивање објекта на јавну канализацију и услове постављања 

канализационог прикључка издаје ЈКП, који се прибављају у поступку издавања одобрења  од 

стране надлежног органа, сходно закону.  

Уколико инвеститор односно власник објекта са кућном канализацијом не поступи по 

издатом одобрењу од надлежног органа сходно закону, ЈКП не може дозволити прикључење, 

односно извршиће искључење тог објекта са јавне канализације ако је прикључење привремено 

извршено или уколико прикључење извршено без одобрења.  

 Трошкове изградње кућне канализације и канализационог прикључка сноси власник, 

односно корисник исте.  
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Радове на изградњи кућне канализације власник објекта изводи по прибављању 
одобрења од надлежног органа и поверава извођачу радова по свом избору у складу са 
законом, а прикључење кућне на јавну канализацију може извршити искључиво ЈКП. 
 

4. Канализациони прикључак под посебним условима  

 
Члан 15. 

Објекат за који се води поступак легализације - озакоњења сходно Закону може 

привремено, до правоснажног окончања поступка, бити прикључен на канализацију уз потврду 

надлежног органа  Општинске управе општине Алибунар  уз испуњење  услова ЈКП-а.  

 

5. Квалитет и контрола квалитета отпадних вода  

 
Члан 16. 

Ради заштите јавне уличне канализације  забрањено  је :  
1) испуштати отпадне, атмосферске и друге воде и материје којима се угрожава 

предвиђени хидраулички режим тока одвођења отпадних и других вода, 

водонепропусност канализационе мреже, рад хидромашинске и управљачке 

опреме јавне канализције, протицање или пречишћавање отпадних вода, 

третманом  муља или које могу оштетити канализациону мрежу, 

2) испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад 

граничне врености емисије, 

3) испуштати чврсте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим 

материјама могу проузроковати сметње у објекатима јавне канализације (нпр.: 

пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од 

текстила, отпад животињског порекла као што су перје, длака, отпада воћа и поврћа 

– комина и др.), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, 

као и муљ из таложника локалних канализационих система, односно муљ који 

настаје при пречишћавању отпадних и других вода, цементни и кредни муљ, остаци 

бетона и азбестног отпада, остали градевински шут, материје које настају 

чишћењем  и одржавањем асфалтних база и др., 

4) испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које 

неповољно утичу на материјал од ког су израђени објекти јавне канализације, а 

нису претходно пречишћене до нивоа граничне вредности емисије, 

5) испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве 

материје, 

6) испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје које штетно утичу на 

раднике који одржавају објекте јавне канализације, 

7) испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних 

вода из локалних и интерних система канализације изнад граничне вредности 

емисије, 

8)  испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних 

вода из локалних система канализације испод граничне вредности емисије, 

9)  изливати садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне канализације, 

10)  померати и уклањати сливничке решетке, као и поклопац шахта. 

 
Члан 17. 

Правно лице односно предузетник који има постројење за претходно пречишћавање 
отпадних вода мора имати контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања пре и после 
одговарајудег пречишћавања  отпадних и  других вода.  
 

Члан 18. 
Корисници јавне канализациие који у вези са обављањем привредне и друге делатности 

користе опасне материје, материје које ометају одвођење отпадних вода или процесе 
биолошког пречишћавања, као и корисници који своје технолошке отпадне воде испуштају у 
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јавну канализацију, дужни су да пре испуштања отпадне воде одговарајућим поступком исте 
пречисте тако да њихов квалитет задовољава прописане критеријуме . 

 
6. Прикључење и трошкови  

 
Члан  19. 

Прикључење на канализациону мрежу врши искључиво ЈКП.  
Трошкове прикључења на канализациону мрежу сноси корисник.  
За канализациони прикључак се плаћа накнада.  

Висину накнаде из претходног става овог члана утврђује ЈКП својим актом уз сагласност 

Скупштине  општине, уколико Законом није другачије одређено.  

Канализациони прикључак изводи се на основу одобрења од надлежног органа, сходно 

закону.  

 

7. Положај санитарних објеката  

 
Члан 20. 

Ради заштите објекта корисника од повратног дејства фекалних вода изазваних 
успорима у уличној канализацији, положај санитарних објеката (сливника, нужника и сл.) не 
може бити испод коте нивелете улице.  

Изузетно од става 1. овог члана, може се одобрити прикључење објеката, чији су 
санитарни уређаји испод коте нивелете улице уколико су пројектовани и уграђени заштитни 
уређаји. 

Заштитне уређаје из става 2. овог члана, уграђује корисник и исти је саставни део кућне 
инсталације.  

У случају да дође до штете на објекту корисника код којих је положај санитарних 
објеката испод коте нивелете улице, штету сноси корисник који је тражио овакву врсту 
прикључења.  
 

8. Бесправно прикључење  

 
Члан 21. 

У случају бесправног прикључења на канализациону мрежу, ЈКП ће привремено 
ускратити кориснику испуштање отпаде воде, по налогу комуналног инспектора.  

Поновно прикључење извршиће ЈКП након што власник прибави сву потребну 
документацију и након што се изврши контрола испуњења техничких услова прикључка уз 
откопавање места прикључења.  

Трошкове искључења и друге трошкове који настану као резултат бесправног 
прикључења на канализациону мрежу сноси корисник бесправног прикључка.  

 
9. Услови за прикључење  

Члан 22. 
Објекат који се снабдева водом из сопственог извора (бунара и сл.) може се прикључити 

на канализациону мрежу, подусловом да на сопственом уређају за снабдевање водом постави 
водомер ради мерења исцрпљене воде, а у свему према условима које важе за прикључење 
објекта за отпадну воду. 
 

10. Уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода 

 
Члан 23. 

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се 
прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за 
пречишћавање индустријских отпадних вода до квалитета за упуштање у канализациону мрежу.  

Уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода (таложник и сл.) има се уградити 
најкасније у року од једне године од дана ступања на снагу ове Одлуке уз прибављање решења 
за извођење радова од надлежног органа, у складу са прописима .  

 
11. Опасне и штетне материје  
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Члан 24. 
У канализациону мрежу забрањено је упуштати или убацивати опасне и штетне 

материје изнад граничних вредности прописаних посебним прописима.  
 Власници односно корисници кућних канализација (стамбено-пословних и пословних 

зграда) који имају отпадне воде са механичким, запаљивим или експлозивним састојцима, 

штетним хемијским састојцима изнад дозвољене концентрације, као и друге штетне материје, 

обавезни су да изграде уређај за пречишћавање уз прибављање одобрења, сходно закону. 

 
12. Неовлашћено коришћење канализације  

 
Члан 25. 

Забрањено је неовлашћено коришћење канализације.  
Под неовлашћеним коришћењем канализације у смислу става 1. овог члана 

подразумева се:  
1) коришћење канализације самовласним прикључењем канализационих објеката и 
инсталација на канализациону мрежу,  
2) употреба канализације без водомера за објекат који се снабдева водом из сопственог 
извора  
У случају неовлашћене употребе канализације, давалац услуга ће извршити наплату по 

текућим ценама према просечној потрошњи за приватна лица за времески период од једне 
године, а за правна лица у висини од три године. 
 

13. Затварање септичке јаме  

 
Члан 26. 

Приликом стицања услова (изградње јавне канализационе мреже) за прикључење  
корисника на канализациону мрежу, корисник, који је до тада одвођење отпадних вода 
обезбеђивао путем септичке јаме, дужан је да у року од једне године, изврши прикључење 
објекта на јавну канализациону мрежу, септичку јаму испразни, дезинфикује и затрпа инертним 
материјалом и о томе обавести ЈКП и комуналног инспектора.  
 
III ПРУЖАЊЕ УСЛУГА  
 

Члан 27. 
Ако у систему функционисања канализације наступи отежано пружање услуга одвођења 

и пречишћавања отпадних вода, који је изазван већим кваром на објектима, уређајима и 
постројењима канализације, временским приликама или у случају више силе, ЈКП је дужно да 
предузме мере на отклањању узрока поремећаја. О предузетим мерама ЈКП је дужно да одмах 
извести Општину Алибунар.  

Општинна Алибунар може, у случају из претходног става, донети наредбу којом 
одређује мере ограничења у пружању услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и 
мере за отклањање настале ситуације.  
 

1. Отежано пружање услуга  

 
Члан 28. 

У случају отежаног пружање услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода или 
делимичног, односно потпуног прекида у пружању ових услуга, које није могуће отклонити у року 
од 24 часа, нужне потребе појединих корисника задовољиће се по следећем реду првенства:  

1) здравствене установе,  

2) установе предшколског васпитања и образовања, 

3) установе основног васпитања и образовања, 

4) предузећа која се баве производњом прехрамбених производа,  

5) предузећа која се баве сточарством, 

6) угоститељска предузећа и 

7)  остали корисници према захтевима ситуације.  

 
2. Привремено ускраћивање пружања услуге одвођења отпадних вода  
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Члан 29. 
Услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже привремено ће се 

ускратити кориснику (у даљем тексту: привремено искључење) у следећим случајевима:  
- ако не одржава кућну канализацију и ревизионе шахте;  

- ако у канализациону мрежу упушта или убацује опасне и штетне материје изнад 

граничних вредности прописаних посебним прописима, као и остало што може 

угрозити функционисање канализације;  

- ако корисник изврши прикључење кућне канализације на атмосферску канализацију 

или обрнуто. 

Привремено искључење врши ЈКП, на начин на који је то технички изводљиво.  
ЈКП је дужно да пре привременог искључења кориснику достави опомену и остави му 

рок у којем је дужан да испуни своје обавезе, односно отклони недостатке.  
Трошкове искључења и прикључења сноси корисник, према ценовнику ЈКП.  
Искључење са канализационе мреже траје док корисник не отклони разлоге због којих је 

искључење извршено.  
 

3. Поступак привременог искључења  

 
Члан 30. 

О привременом искључењу корисника обавезно се сачињава записник.  
 

4. Поновно прикључење корисника  

 
Члан 31. 

ЈКП је дужно да изврши поновно прикључење корисника у року од 3 дана од дана 
подношења доказа о испуњењу обавезе, као и уплате трошкова искључења и поновног 
прикључења.  

 
IV  НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  
 

1. Начин плаћања  

 
Члан 32. 

За пречишћавање и одвођење отпадних вода (коришћење канализационе мреже)  
корисник плаћа накнаду.  

Накнада се обрачунава по 1 m3 утрошене воде са водомера са водовоне мреже,  
односно по m3 утрошене воде са сопственог извора по водомеру. 

Корисник који је прикључен на јавни водовод, накнаду за коришћење канализационе 
мреже плаћа истовремено са плаћањем утрошка воде.  

Уколико се корисник снабдева водом на други начин, накнада за коришћење 
канализационе мреже се утврђује у зависности од испуштене воде у складу са овом  одлуком.  

 
2. Цена за коришћење   

 
Члан 33. 

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси ЈКП, уз сагласност Општинског  већа. 
Промена цене за пречишћавање и одвођење отпадних вода (коришћење канализационе 

мреже)   врши се у складу са одредбом члана 41. Закона о комуналним делатностима. 
       Општина објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена 
комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту Општине, као и на својој 
званичној интернет презентацији, најмање 15 дана пре доношења одлуке.  

Цена се одређује према m3 утрошене воде. 
Цена се плаћа по обрачуну или аконтационо. 
Аконтационо се плаћа у случају више силе, квара и сл. и то утврђивањем задње 

тромесечне потрошње. 
Обрачун се мора доставити најкасније до петог дана у месецу који следи након месеца 

за који је извршен обрачун. 
 

Члан 34. 
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Цену за пречишћавање и одвођење отпадних вода предлаже ценовником ЈКП, који се 
доставља Општини Алибунар на усвајање, сходно законом утврженој процедури.  

Елементи за утврђивање цене дају се приликом утврђивање цене услуга, у складу са 
донетим прописима. 
 
V  САКУПЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

1. Сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода  

 
Члан 35. 

Сакупљање и уклањање атмосферских и површинских вода са јавних површина врши се 
путем система цевовода, отворених и затворених канала, гравитационих испуста и црпних 
станица.  

Обавеза ЈКП је да одржавање система за сакупљање и уклањање атмосферских и 
површинских вода, осим отворених канала који су у надлежности овлашћених водопривредних 
предузећа, врши на начин да се омогући несметано одвођење вода.  

Начин одржавања система из претходног става утврђује се Програмом, који је саставни 
део годишњег програма рада ЈКП, на који сагласност даје Скупштина општине. 

 
2. Поверавање послова другом правном лицу или предузетнику  

 
Члан 36. 

Поједине послове у вези одржавања сакупљање и уклањање атмосферских и 
површинских вода општина као власник може поверити другом правном лицу или предузетнику 
на основу претходно спроведеног поступка, сходно закону. 

 
3. Средства за одржавање  

 
Члан  37. 

Средства за одржавање система за сакупљање и уклањање атмосферских и 
површинских вода са јавних површина обезбеђују се у буџету општине.  

 
VI    ЗАШТИТНЕ МЕРЕ И ЗАБРАНЕ   
 

Члан 38. 
Забрањено је: 
1) самовољно спајање унутрашњих и других инсталација канализације са уличном 

канализацијом, 

2) одвођење отпадних и атмосферских вода преко унутрашњих инсталација 

канализације суседне зграде, 

3) уграђивање одводне цеви на делу канализационог прикључка од уличне 

канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије, 

4) убацивање снега и леда у градску канализацију, осим ако то дозволи ЈКП, 

5) испуштање воде са киселинама, алкалијама и разним солима, воде која садржи 

бензин и уље и која штетно делује на материјал од кога је канал изграђен, воде 

загрејане преко 40°С, и др., што је прописано Правилником о санитарно-техничким 

условима за испуштање отпадних вода у уличне канализацију Општина Алибунар, 

6) убацивање отпадних материјала лакше специфичне тежине (хартије, смећа, вате и 

сл.) које могу довести до загушења и отежаног отицања отпадних вода, 

радиоактивних отпадних материјала и материјала које образују наслаге на зидовима 

канала, 

7) избацивање материјала који изазивају заразне и паразитне болести, 

8) убацивање материјала које развијају токсичне и експлозивне гасове и врше штетне 

утицаје на саме канале и околину, 

9) убацивање ђубрета, пепела, кости, гипса, цемента, песка, крпа и других предмета 

који могу оштетити канале градске канализације или угрозити њихово правилно 

функционисање, 
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10) убацивање запаљивих материјала и уопште ствари које могу изазвати пожар, 

експлозију, оштетити канал или отежати његово функционисање, 

11) затрпавање отворених и затворених канала за одвод атмосферских и површинских 

вода, 

12) у отворене и затворене канале за одвод атмосферских и површинских вода  

испуштати отпадне воде  и опасне и штетне материје.  

 
VII  КОЛСКИ ПРИЛАЗ И ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛА  
 

Члан 39. 
Власници односно корисници парцела обезбеђују колски прилаз парцели преко 

отвореног канала, односно зацевити канал ради уређења зелене површине, по  претходно  
прибављеном одобрењу надлежног органа. 

Обавеза власника односно корисника парцеле је да испред своје парцеле одржава 
канал за одвод атмосферских и површинских вода и обезбеди његово несметано 
функционисање. 

Ако је улица, односно, тротоар бетониран или асфалтиран, а раскопавање се мора 
извршити услед више силе или других непредвиђених околности, ЈКП је дужно да у складу са 
прибављеним одобрењем које издаје надлежни орган општине и сходно овој одлуци заврши у 
року од 48 сати извођење радова и омогући несметано одвијање саобраћаја. 

Све штете на објектима јавне намене (тротоари, канали, прилази и сл.) уколико настају 
приликом извођења радова, падају на терет инвеститора и потребно их је уклонити и довести 
исте у првобитно стање у року од 24 часа. 

 
VIII   ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ ПРИКЉУЧКА 

 
Члан 40. 

Канализациони прикључак чисти и одржава ЈКП о трошку корисника прикључка, осим у 
случају када је зачепљење прикључка последица зачепљења уличне канализационе мреже, 
када канализациони прикључак одржава ЈКП о свом трошку,  

Од регулационе линије до првог ревизионог окна, канализациони прикључак одржава 
ЈКП о трошку непосредног корисника прикључка. 

ЈКП дужно, је, осим у случају неодложних радова да унапред обавести о намераваним 
радовима на одржавању канализационог прикључка, и то 48. часова пре почетка радова. 
 

Члан 41. 
Носилац права коришћења објекта, односно сопственик објекта, стара се о одржавању 

првог ревизионог окна иза регулационе линије и сноси трошкове одржавања. 
Ревизионо окно мора да се одржава тако да омогућује правилно функционисање 

унутрашњих инсталација канализације, као и несметан рад у њему. 
 

Члан 42. 
Носилац права коришћења објекта, односно сопственик објекта и други корисници 

објекта, дужни су да омогуће приступ овлашћеним радницима ЈКП у објекту, односно на 
земљиште које објекту припада, ради контроле исправности, унутрашњих инсталација 
канализације и ревизионог окна. 

 
 IX   НАДЗОР 
 

Члан 43. 

Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши општина преко својих органа, 

а инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врше комунална инспекција и 

инспекција заштите животне средине према делокругу свог рада, сходно овој Одлуци, Закону о 

комуналниним делатностима и осталим прописима.  

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. 
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X   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44. 
Казнене одредбе прописане чланом 42-44.  Одлуке о комуналним делатностима на 

територији општине Алибунар (‘’Службени лист општине Алибунар'', број 19/2015) примењујују 
се у овој Одлуци.  
 
XI    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан  45. 
ЈКП је дужно да устроји и води катастар водова и подземних објеката које користи и 

одржава у смислу важећих законских прописа у року од 6.месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 

Члан 46. 
Сви корисници канализације који испуштају индустријски агресивне воде, а немају 

уређај за пречишћавање, дужни су да исти израде у року од 6 месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

 
Члан 47. 

ЈКП je дужnо да у року од једне године по ступању на снагу ове Одлуке изврши проверу 
свих прикључака и постојеће евиденције, ради усаглашавања са одредбама ове Одлуке, те 
установи тачну матичну евиденцију свих прикључака на канализациону мрежу. 

Уколико се утврди да су на канализациону мрежу прикључени објекти за које претходно 
није прибављено одобрење сходно закону, или су прикључци изведени на тај начин да не 
одговарају техничким условима, или су подаци о власнику односно кориснику нетачн, ЈКП ће 
таквим корисницима оставити примерени рок, који не може бити дужи од 120 дана у коме су 
корисници дужни да уочене неусаглашености прикључка или матичних података, ускладе са 
законским прописима и одредбама ове Одлуке, а уколико то не учине, о истом ће обавестити 
Комуналну инспекцију и искључити такве објекте са канализационе мреже. 
 

Члан 48. 
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: 352-8/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

305. 
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 локланој самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист 

општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 5/2015), Скупштина општине 

Алибунар, на предлог Наставничког већа Основне школе „Сава Вељковић“ из Добирце, на 38. 

седници од 20. новембра  2015. године доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ У ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА 
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1. Разрешава се Драгана Лукић са функције члана Школског одбора Основне школе „Сава 

Вељковић“ из Добрице, именована из реда представника запослених. 

2. Именује се Биљана Маљковић Кузманов на функцију члана Школског одбора Основне 

школе „Сава Вељковић“ из Добрице 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 20. новембра 2015. године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-44/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

306. 
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 локланој самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист 

општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014 и 5/2015), Скупштина општине 

Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 38. 

седници од 20. новембра  2015. године доноси 

 
 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА 
 

 
1. Разрешава се Марија Путник са функције члана Школског одбора Основне школе „Сава 

Вељковић“ из Добрице, именована из реда представника оснивача. 

2. Именује се Лазар Ковач на функцију члана Школског одбора Основне школе „Сава 

Вељковић“ из Добрице 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 20. новембра 2015. године 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-45/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
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307. 
На основу члана 18. став 2. тачка 1. Одлуке о оснивању Установе културних делатности 

„Центар за културу општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 30/2012)  и 
члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на лични захтев Битевић Перице, Скупштина општине 
Алибунар, на 38. седници одржаној 20. новембра 2015. године доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ 

 
 

1. Разрешава се Битевић Перица са дужности директора Установе културних делатности 

„Центар за културу општине Алибунар“, на лични захтев. 

2. Битевић Перици функција престаје даном разрешења, односно од 20. новембра 2015. 

године. 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-46/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

308. 
На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе културних делатности „Центар за 

културу општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 30/2012)  и члана 40. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне 
односе, Скупштина општине Алибунар, на 38. седници одржаној 20. новембра 2015. године 
доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРКЕТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ 
 

 
1. Именује се Оливера Цицовић за вршиоца дужности директора Установе културних 

делатности „Центар за културу општине Алибунар“ . 

2. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за 

културу општине Алибунар“ трајаће до избора директора Установе културних 

делатности „Центар за културу општине Алибунар“, а најдуже шест месеци. 

3. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за 

културу општине Алибунар“ почиње да тече даном именовања, односно од 20. 

новембра 2015. године. 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 022-47/2015-06 
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Број 41– Страна 39 

Датум: 20. новембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

309. 
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', број 12/08,  13/09 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 

предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 38. седници 

одржаној дана 20. новмебра 2015. године доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

1. Разрешава се Славиша Белча са функције члана Комисије за израду Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини 

Алибунар. 

2. Именује се Игор Петровић за члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар. 

3. Мандат новоизабраног чланна почиње да тече од дана именовања, односно од 20. 

новембра 2015. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије за израду 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Алибунар. 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-194/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

310. 
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на 

предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  на 38. седници 

одржаној дана 20. новембра 2015. године доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.11.2015. 

 

Број 41– Страна 40 

Члан 1. 
1. Именује се Јарослав Оргован за члана Комисија за спровођење јавног надметања за 

давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар. 

2. Мандат новоименовоаног члана трајаће најдуже до истека мандата Комисије, а почиње 

да тече од дана именовања, односно од 20. новембра 2015. године. 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-195/2015-06 
Датум: 20. новембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 
 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.11.2015. 

 

Број 41– Страна 41 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

297. Решење о разрешењу Филиповић Оливера са функције члана Општинског већа 
општине Алибунар 

1 

298. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар 2 
299. Одлука о изради Плана детаљне регулације са планом парцелације за комплекс 

Земљорадничке задруге ''Хора'' из Владимировца 
3 

300. Одлука о измени Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар 6 
301. Одлука о поверавању послова из надлежности општине Алибунар месним 

заједницама на територији општине Алибунар 
6 

302. Одлука о снабдевању водом на територији општине Алибунар 8 
303. Одлука о порезу на имовину 19 
304. Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији 

општине Алибунар 
26 

305. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава 
Вељковић'' Добрица из реда представника запослених 

36 

306. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава 
Вељковић'' Добрица из реда представника оснивача 

37 

307. Решење о разрешењу директора Установе културних делатности ''Центар за 
културу општине Алибунар'', на лични захтев директора 

38 

308. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културних 
делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' 

38 

309. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар 

39 

310. Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

39 

   
   
   
   

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, Ана Растовић,  
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал,  

Саша Милосављевић и Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


