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Алибунар, 23. јануар 2015. године

Бесплатан примерак

Број 3

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
8.
На основу члана 121. став 5. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број
12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и Одлуке о приступању промени Статута општине Алибунар број 01014/2014-06-01 од 12. новембра 2014. године, на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина
општине Алибунар на 29. седници од 23. јануара 2015. године доноси
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Статуту општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и
15/2014), у члану 15. додаје се тачка 45. која гласи:
„45) оснива агенције и друге облике организација које према закону може оснивати општина“
Досадашња тачка 45) истог члана постаје тачка 46).
Члан 2.
У члану 40. додаје се тачка 32) која гласи:
„32) одлучује о оснивању агенција и других облика организација које према закону може оснивати општина“
Досадашња тачка 32) постаје тачка 33)
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

9.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине
Алибунар на 29. седници од 23. јануара 2015. године доноси
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
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 и 32/2014), у члану 14. после става 4. додају се нови ставови:
''Фонд има заменика директора Фонда, којег именује Управни одбор Фонда, на предлог директора
Фонда.
Заменик директора Фонда замењује директора у одсутности и има иста права, обавезе и
одговорности као и директор Фонда.
Директор заснива радни однос у Фонду у складу са прописима којима се уређују радни односи, а
заменик директора има право на накнаду за рад, коју утврђује Управни одбор Фонда, а на коју сагласност
даје Општинско веће.
Скупштина општине може, до именовања директора Фонда, именовати вршиоца дужности
директора Фонда до избора директора, а најдуже до једне године.''
Члан 2.
У члану 11. После става 1. Додаје се став 2. Који гласи:
''Управни одбор, на предлог директора, усваја акт о раду и акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, на који сагласност даје Општинско веће општине Алибунар.''
Члан 3.
После члана 18. додаје се члан 18а. који гласи:
''Председник и чланови Управног одбора и председник и чланови Надзорног одбора фонда имају
право на накнаду за рад.
Висину накнаде одређује Управни одбор Фонда, уз сагласност Општинског већа.''
Члан 4.
Управни одбор Фонда ускладиће одредбе Правила Фонда у року од 30 дана од дана ступања на снагу
Одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. 2015.
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

10.
На основу члана 92. став 2, 3. и 4., а у вези са чланом 79. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 142/2014) и члана 40. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Општинског
већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 29. седници одржаној 23. јануара 2015. године
доноси
О Д Л У К У
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се вршење ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2014. годину.
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Ревизија завршног рачуна општине Алибунар за 2014. годину поверава се Државној ревизорској
институцији, у складу са чланом 92. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 2.
Уколико Државна ревизорска институција нема у свом програму рада за 2015. годину вршење ревизије
завршног рачуна буџета општине Алибунар, налаже се Одељењу за финансије Општинске управе општине
Алибунар да затражи сагласност Државне ревизорске институције да екстерну ревизију завршног рачуна
буџета општине Алибунар за 2014. годину може извршити и друго лице које испуњава законске услове из
области рачуноводства и ревизије, а у складу са чланом 92. став 4. Закона у буџетском систему.
Члан 3.
У случају из члана 2. ове Одлуке, избор ревизорске куће треба извршити у складу са Законом о јавним
набавкама.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-7/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

11.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009-др.закон и 72/2009-др.закон), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар
(''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на
29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као
посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2015.
године - (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду,
ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и
других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и
друге посебне законе.
Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог
рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 1/2010 и 1/2011), као и од накнаде за
загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун
накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања
накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора
средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.
Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених
локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су
установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других
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приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама
насељених места.
Члан 3.
Финансијска средства Фонда се планирају за:
1. Опремање локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине
Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације;
2. Израда Плана управљања заштићеним подручјем – парк у насељу Алибунар;
3. Израда Главног пројекта изградње дренажног система у Парку у Алибунару;
4. Израда одговарајућа пројектне документације хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар;
5. Извођење радова на изградњи дренажног система у парку у Алибунару;
6. Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две фазе у
зависности од потребних радова по пројектној документацији или расположивих средстава;
7. Поправкa дечијег игралишта у парку насеља Алибунар
8. Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у
Алибунару;
9. Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у
Банатском Карловцу;
10. Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у
Владимировцу;
11. Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј
Обрадовић“ у Алибунару:
12. Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде Основне школе у
Алибунару;
13. Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале
Основне школе у Банатском Карловцу;
14. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју
општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из
пројектне документације и са циљем потпомагања природне обнове и успостављање састојина
аутохтоних лишћара;
15. планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних
зелених површина по свим насељеним местима у општини;
16. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
а) Организовати манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама и обележити
значајне датуме утврђене у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално
едукативних радионица;
б) Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање са
природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, предавања, еколошких
тема, издавања – публикације радова, организација амбијетално едукативних радионица у
природи ( локални паркови, излетиште Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“,
обележавање међународног дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова
у сарадњи са Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним
предузећима по свим насељеним местима општине Алибунар;
г) оснивање Покрета горана општине Алибунар у сарадњи са Покретом горана Србије;
17. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне
средине за којима се укаже потреба, а посебно:
- коришћења природних ресурса и добара,
- квалитета ваздуха,
- комуналне буке,
- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.
18. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
19. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.
Члан 4.
Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а
на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.
Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава,
финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих
чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.
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Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар –
Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком
средстава.
Члан 5.
Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар прикупљена у
претходној 2014. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у Програму за 2014.
годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за
реализацију Програма за 2015. годину и утрошиће се за израду Главних пројеката енергетске санације
термичких омотача школских зграда Основних школа у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу,
Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у
Алибунару, Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде Основне школе у
Алибунару, Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале
Основне школе у Банатском Карловцу и за израду Плана управљања заштићеним подручјем – парк у
насељу Алибунар.
Члан 6.
Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до доношења новог,
односно евентуално измена и допуна истог.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-2/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

12.
На основу чланa 97. став 8 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.
72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14 и 145/14 ) – (у даљем тексту: Закон), члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (``Сл.
гласник РС``, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању
локалне самоуправе (``Сл. гласник РС``, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 93/2013), члана 15. став 1. тачка 9.
и члана 40. став 1. тачка 15. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на 29. седници, одржаној дана 23. јануара 2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и
поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин
обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора, односно за
вредност земљишта које инвеститор уступа Општини Алибунар за изградњу инфраструктурних објеката,
као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.

Број 3 – Страна 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

23.01.2015.

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога,
израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање,
уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење
површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се на основу планске документације, према средњорочним и
годишњим програмима уређивања.
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање
грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање
објеката комуналне инфраструктуре.
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта се утврђује решењем о издавању грађевинске
дозволе, односно решењем из члана 145. Закона, односно решењем о измени грађевинске дозволе, а на
основу обрачуна доприноса који врши надлежни орган за издавање грађевинске дозволе.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта се врши на захтев инвеститора, а на основу
достављене техничке документације прописане Законом и подзаконским актима.
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако што
се просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Алибунар, објављена од стране
Републичког завода за статистику, за територију општине Алибунар, помножи са укупном нето површином
објекта који је предмет градње, израженом у м², и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта
утврђеним овом Одлуком.
Уколико за општину Алибунар није објављен податак о просечној цени квадратног метра станова
новоградње из става 3. овог члана, као полазна основа за обрачун висине доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу објеката, уместо просечне цене квадратног метра станова
новоградње у општини Алибунар узима се просечна вредност свих објављених цена за општине и градове
из исте групе развијености, у складу са законом који уређује регионални развој.
Члан 5.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је изграђен
приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже
и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и
гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне на
подручју општине Алибунар и то:
I ЗОНА
АЛИБУНАР
1. ул. Трг слободе
2. део ул. Жарка Зрењанина – од ул.Трг слободе до ул. Млинска
3. део ул. Немањина – од ул. Трг слободе до ул. Млинска
4. део ул. Братства Јединства – од ул. Трг слободе до ул. Гундулићева
5. део ул. Саве Мунћана – од ул. Трг слободе до ул. Гундулићева
6. део ул. Железничка – од ул. Трг слободе до кућног броја 4
7. део ул. Вука Караџића – од ул. Трг слободе до ул. Ратарска
8. део ул. Вашарска – од ул. Трг слободе до кућног броја 5 (зграда П+2)
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. део ул. Немањина – од ул. Алибунарски пут до ул. Војводе Мишића
2. део ул. Књаза Милоша – од ул. И. Л. Рибара до ул. Ж. Зрењанина
3. део ул. Петра Драпшина – од ул. И. Л. Рибара до ул. Ж. Зрењанина
4. део ул. Жарка Зрењанина – од ул. К. Милоша до ул. П. Драпшина
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ВЛАДИМИРОВАЦ
1. део ул. Цара Лазара – од ул. Ж. Зрењанина до излаза ка Панчеву
2. ул. Трг ослобођења
ЛОКВЕ
1. део ул. Београдска – од ул. Т. Владимиреску до ул. М. Тита
2. део ул. Трг ослобођења - од ул. Т. Владимиреску до ул. М. Тита
3. део ул. Ж. Зрењанина – од ул. Т. Владимиреску до ул. Првомајска
4. део ул. Лењинова – од ул. Београдски пут до ул. Ж. Зрењанина
5. део ул. Трг ослобођења – од ул. М. Тита до ул. Првомајска
II ЗОНА
АЛИБУНАР
1. део ул. Жарка Зрењанина – од ул. Млинска до краја
2. део ул. Братства Јединства – од ул. Гундулићева до краја
3. део ул. Железничка – од кућног броја 4 до краја
4. део ул. Вука Караџића – од ул. Ратарска до краја
5. део ул. Вашарска – од кућног броја 5 до излаза на ул. В. Караџића
6. Блок 14 и 13 – све улице у блоковима:
Блок 13
1. Војвођанска
2. Банатска
3. Липовачка
4. Михајла Пупина
Блок 13ц
1. Трговачка
2. Радничка
3. Змај Јовина
Блок 14
1. Бранка Радичевића
2. Михајла Пупина
3. Ђуре Јакшића
4. Учитељска
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. ул. Алибунарски пут
2. део ул. Немањина – од ул. Алибунарски пут (пут М 1/9) до излаза ка Панчеву
3. део ул. Немањина – од ул. В. Мишића до краја излаза ка Вршцу
4. део ул. Иве Лоле Рибара – од ул. Првомајска до ул. В. Мишића
5. део ул. Првомајска – од ул. Немањина до ул. Косовска
6. део ул. Књаза Милоша – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Косовска и од ул. И.Л.Р. до ул. Дринска
7. део ул. Петра Драпшина – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Косовска
8. Блокови 20а и 20б – све улице у блоковима I, II, III део
ВЛАДИМИРОВАЦ
1. део ул. Цара Лазара – од ул. Ж. Зрењанина до краја према Алибунару
2. ул. Братства Јединства
3. део ул. Лоле Рибара – од ул. 3. Октобра до ул. Ж. Зрењанина
4. део ул. Омладинска – од ул. 29. Новембра до ул. Б. Јединства
5. део ул. 3. Октобар – од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
6. део Бранка Радичевића – од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
7. део ул. Т. Владимиреску - од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
8. део ул. ЈНА – од ул. Трг ослобођења до ул. Л. Рибара
9. део ул. Црвене Армије – од ул. Трг ослобођења до ул. Л. Рибара
10. део ул. Сутјеска – од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
11. део ул. Ж. Зрењанина - од ул. Ц. Лазара до ул. Л. Рибара
12. део ул. Петру Албу – од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
13. део ул. Едварда Кардеља - од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
14. део ул. Кориолан Добан - од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
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15. део ул. М. Еминеску - од ул. Ц. Лазара до ул. Омладинска
16. део ул. Бранка Савића – од ул. Трг ослобођења до ул. Омладинска
17. део ул. Вељка Влаховића - од ул. Трг ослобођења до ул. Омладинска
18. део ул. Паје Маргановића – од ул. Б. Јединства до ул. Личка
ЛОКВЕ
1. део ул. Београдски пут – од улаза из Алибунара до ул. Т. Владимиреску
2. део ул. Ж. Зрењанина – од ул. Првомајска до краја (према Јаношику)
3. део ул. Т. Владимиреску – од ул. Јон Креанге до ул. Партизански пут
4. део ул. Лењинова – од ул. Ј. Креанге до ул. ул. Београдски пут и од ул. Ж. Зрењанина до ул.
Партизански пут
5. део ул. М. Тита - од ул. Ј. Креанге до ул. ул. Београдски пут и од ул. Ж. Зрењанина до ул.
Партизански пут
6. део ул. Првомајска – од ул. Ј. Креанге до ул. Београдски пут
ЈАНОШИК
1. део ул. М. Тита – од улаза из правца Локава до ул. Чмеликова
2. део ул. Чмеликова – од ул. В. Влаховића до ул. Ж. Зрењанина
3. део ул. Едварда Кардеља – од ул. Вељка Влаховића до ул. М. Тита
4. ул. Жарка Зрењанина
НИКОЛИНЦИ
1. ул. Главна
2. ул. Војвођанска
3. део ул. Млинска – од ул. Главна до ул. Војвођанска
4. део ул. Железничка - од ул. Главна до ул. Војвођанска и од. ул. Главна до ул. 2. Октобар
5. део ул. Виноградарска - од ул. Главна до ул. Војвођанска и од. ул. Главна до ул. 2. Октобар
СЕЛЕУШ
1. ул. Маршала Тита
2. део ул. Бранка Радичевића – од ул. М. Тита до ул. Школска
3. ил. Школска
4. део ул. Првомајска – од ул. М. Тита до ул. Војвођанска
ИЛАНЏА
1. Трг Светог Саве
2. ул. Милоша Црњанског
3. део ул. Ослобођења – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Николе Пашића
4. део ул. Николе Тесле - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Николе Пашића
5. део ул. Иве Лоле Рибара – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Првомајска
6. део ул. Светозара Марковића – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Првомајска
7. део ул. Петра Драпшина – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Краља Петра I
8. део ул. Братства Јединства - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Краља Петра I
9. део ул. Саве Вељковића - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Краља Петра I
НОВИ КОЗЈАК
1. део ул. Светог Саве – од улаза до Змај Јовине
2. део ул. Земљорадничка – од ул. Л. Рибара до Ж. Зрењанина
3. део ул. Војвођанска - од ул. Л. Рибара до Ж. Зрењанина
4. део ул. Змај Јовина - од ул. Л. Рибара до Ж. Зрењанина
ДОБРИЦА
1. ул. Жарка Зрењанина
2. део ул. Партизанска – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до угла
прве попречне улице без назива
3. део ул. Змај Јовина – од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до прве
попречне улице без назива
4. део ул. Светог Саве - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до прве
попречне улице без назива
5. део ул. Вука Караџића - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до прве
попречне улице без назива
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6. део ул. Иве Лоле Рибара - од ул. Ж. Зрењанина до ул. Жике Букацела и од ул. Ж. Зрењанина до
прве попречне улице без назива
III ЗОНА
Све остале улице у оквиру насељених места које нису обухваћене претходним категоријама и
грађевинско земљиште изван границе градског грађевинског земљишта (изван насељеног места),
осим грађевинског земљишта у викенд зони и виноградарској зони.
ВИКЕНД ЗОНА
Земљиште изван граница градског грађевинског земљишта (изван насељеног места), које је
Просторним планом општине Алибунар, или одговарајућим урбанистичким планом одређено као
викенд зона.
ВИНОГРАДАРСКА ЗОНА
Земљиште изван граница градског грађевинског земљишта (изван насељеног места), које је
Просторним планом општине Алибунар, или одговарајућим урбанистичким планом одређено као
виноградарска зона.
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
- стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено пословним објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним објектима;
- комерцијална: трговински објекти, пословни објекти и канцеларије, пословно-стамбени апартмани,
мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубови, гараже као засебни комерцијални објекти, хотели,
угоститељски објекти, бензинске пумпе, гаражни простор у оквиру ових објеката, као и други објекти
комерцијалног и услужног карактера
- јавна: објекти јавне намене који нису у јавној својини (болнице, домови здравља, домови за старе,
објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни
терминали, поште и други објекти) и објекти - простори традиционалних цркава и традиционалних верских
заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006)
- остала: магацински простор, стоваришта, објекти производног занатства и грађевинарства,
комунални објекти, економски објекти, гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени
паркинзи
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
Код објеката са више наменских садржаја, допринос за уређивање грађевинског земљишта се
обрачунава за сваку намену посебно.
Члан 8.
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског
коефицијенти:
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка зона
Коефицијент
Викенд зона
0,085
I
0,02
II
0,015
Виноградарска зона
0,01
III
0,01

земљишта

одређују се

следећи

Коефицијент за намену (Кн):
Намена објекта
Коефицијент
Стамбена
0,14
Комерцијална
0,32
Остала
0,08
Јавна
0,11
Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског земљишта
приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент
комуналне опремљености је 1.
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Коефицијенти за зону и коефицијенти за намену се утврђују једанпут годишње, до 30. новембра
текуће године, за следећу календарску годину.
Члан 9.
Код објеката за које је урбанистичком или пројектно-техничком документацијом предвиђено
коришћење слободних површина на предметној парцели, односно комплексу парцела, које су у функцији
обављања делатности, допринос за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава и за те површине, у
висини по јединичној површини од 25% од висине доприноса за јединичну површину намене објекта у чијој
су функцији слободне површине.
Члан 10.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у
складу са чланом 4. ове Одлуке умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом:
Недостајућа комунална инфраструктура
Проценат умањења
приступни пут
5
канализациона мрежа
5
водоводна мрежа
5
тротоар
5
јавна расвета
5
Умањење доприноса из става 1. овог члана се не односи на објекте станоградње, као и на објекте
социјалног становања код којих је инвеститор општина Алибунар, АП Војводина и Република Србија.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној
својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже
објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе,
вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена
дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.
Члан 12.
Општинско веће општине Алибунар може одлуком да утврди инвестиције које су од значаја за
привредни развој општине Алибунар и да на основу поменуте одлуке ослободи инвеститора дела плаћања
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, или пак у целости.
Члан 13.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је прописан
већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) намену објекта
за коју је прописан већи износ доприноса, на основу техничке документације на основу Закона и
подзаконских аката, као и претходно издате документације за предметни објекат.
Члан 14.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради већу
површину, обавезан је да достави нову техничку документацију у складу са Законом и подзаконским
актима, на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни
део измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 15.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње
новог објекта на истој локацији, плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у
броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања, под
условом да је за објекат који се уклања у ранијем периоду плаћена накнада за уређивање грађевинског
земљишта.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се на основу техничке и друге
документације издате на основу Закона и подзаконских аката.
Члан 16.
Наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта општина Алибунар ће вршити у корист
прописаног уплатног рачуна број 840-742253843-87 у корист Буџета Општине Алибунар.
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III УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ ИЛИ ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 17.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског
документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се
припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском
земљишту подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе предлог о финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:
o правоснажне локацијске услове
o доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради објекат
o копија плана за парцеле
o предлог динамике и рокова изградње комуналне инфраструктуре
Члан 18.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе, након разматрања предлога лица из члана 17. став 2.
ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
o податке о локацији односно зони,
o податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
o податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
o границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
o динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
o обавезу јединице локалне самоуправе да обезбеди стручни надзор у току извођења радова
o одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору
извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући
висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
o одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
o одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
o средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.
Члан 19.
На основу Елабората из члана 18. ове Одлуке, надлежни орган јединице локалне самоуправе
закључује уговор са инвеститором, са садржином прописаном чланом 92. Закона.
IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 20.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости, или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:
- једнократно у целости са умањењем у износу од 30% или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена
према подацима Републичког завода за статистику.
Умањење од 30% у случају плаћања доприноса у целости, из става 2. овог члана, се не односи на
објекте станоградње, као и на објекте социјалног становања чији је инвеститор општина Алибунар, АП
Војводина, или Република Србија.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да
као средство обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив без приговора, која гласи на укупан
износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа
последње рате, или
2. успостави хипотеку на објекту, који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата,
у корист јединице локалне самоуправе

Број 3 – Страна 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

23.01.2015.

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објекта чија
укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од две стамбене
јединице, не достављају се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног
плаћања преосталих недоспелих рата, осим у случају из става 3. овог члана.
Члан 21.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости,
односно ако плаћа на рате, да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења
пријаве радова.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се извршити
принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о пореском систему и пореској администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
Управни акт којим је утврђен обрачун и обавеза инвеститора за плаћање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта (грађевинска дозвола, решење по члану 145., решење о измени грађевинске
дозволе, акт о пријави радова) се, поред примаоцима утврђеним Законом, доставља и ОУ општине
Алибунар – Одељењу за финансије, ради спровођења поступка прописаног законом о пореском систему и
пореској администрацији.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Инвеститори који су са Општином Алибунар закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу објеката, по раније важећим законима и општим актима јединице локалне
самоуправе, или исте закључе до 01.03.2015. године, у обавези су да плаћају накнаду за уређивање
грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим уговором.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу дана 01.03.2015. године.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима и мерилима за уговарање
висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 5/11 и 25/14).
Одредбе ове Одлуке примењују се од 01.03.2015. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-2/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

13.
На основу члана 137. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и 99/2011-др.закон), а у
вези са чланом 54. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 142/2014)
и члана 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011
и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 29.
седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА СПОРТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин финансирања потреба и интереса грађана у области
организације, развоја и унапређења спорта на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Општина),
као и друга питања од значаја за обављање послова у овој области.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету Општине, у складу
са законом, јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са посебним потребама,
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Општине, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и
набавка спортске опреме и реквизита,
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину,
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима,
5. учешће спортских организација са територије Општине у међународним клупским такмичењима,
6. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, градска и
међуопштинска школска такмичења и др.),
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан Општина,
8. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и Спортског савеза
општине Алибунар од посебног значаја за Општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од
значаја за Општину, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом,
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортског здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање,
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста,
11. спречавање негативних појава у спорту,
12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима,
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта, истраживачко-развојни пројекти и
издавање спортских публикација,
14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Општине и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста,
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је
корисник Општина, односно који су јавна својина Општине, кроз одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта,
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта,
17. друге потребе од посебног значаја за Општину, у складу са законом другим прописима и општим и
другим актима органа Општине.
Потребе грађана из става 1. тачке 1., 2. и 6. овог члана имају приоритет при избору програма и
пројеката којима се задовољавају потребе грађана на територији Општине.
Члан 3.
Средства за задовољавање потреба и интереса грађана из члана 2. ове одлуке обезбеђују се на
принципу суфинансирања, односно из следећих извора: из буџета Општине и из других извора у складу са
законом, а изузетно, ако се принцип суфинансирања не може применити, само из буџета Општине.
Члан 4.
Корисници средстава из члана 3. ове одлуке су организације у области спорта, спортске и друге
организације и друга правна и физичка лица.
II ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 5.
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У буџету Општине, под условима из члана 3. ове одлуке, средства се обезбеђују првенствено за
програме и пројекте оних носилаца којима се доприноси задовољавању одређених потреба и интереса
грађана у области спорта из члана 2. ове одлуке.
Члан 6.
Програми и пројекти из члана 5. ове одлуке треба да садрже детаљно образложење активности
носилаца програма и пројеката, износ и структуру потребних финансијских средстава за њихову
реализацију, изворе финансијских средстава, време и рокове за реализацију и образложење очекиваног
резултата, уз минимални утрошак средстава из буџета Општине.
Члан 7.
Програми и пројекти у области спорта по времену планиране реализације могу да буду једнократни
или годишњи, зависно од принципа на којима се заснива њихова реализација.
III ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Члан 8.
Средства за финансирање програма и пројеката организација у области спорта, спортских
организација и других правних и физичких лица за остваривање потреба и интереса грађана из члана 2.
ове одлуке додељују се путем јавног конкурса.
Члан 9.
Јавни конкурс из члана 8. ове одлуке расписује Општинско веће, најкасније у року од 30 дана од дана
почетка примене одлуке о буџету Општине за текућу буџетску годину.
Јавни конкурс из члана 11. ове Одлуке објављује се на званичној интернет-презентацији Општине,
као и у локалним штампаним и електронским медијима.
Јавним конкурсом из става 1. овог члана утврђују се ближи услови и критеријуми и начин одобравања
програма и пројеката и доделе средстава, изглед и садржина предлога програма и пројеката и
документација која се уз предлог подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији програма, начин и
поступак контроле реализације одобрених програма и пројеката и друга питања од значаја за њихову
реализацију.
Члан 10.
На јавни конкурс из члана 8. ове одлуке, предлог свог годишњег програма и програма и пројеката
својих чланова за остваривање потреба и интереса грађана из члана 2. став 1. тачке 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13. и
14. ове одлуке подноси Спортски савез општине Алибунар а за остале програме и пројекте носиоци тих
програма или пројеката.
Члан 11.
Општинско веће врши избор програма и пројеката у области спорта, на предлог комисије коју
образује председник општине посебним актом.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија из става 1. овог члана врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога програма и
пројеката, на основу закона и других прописа и услова и критеријума наведених у јавном конкурсу из члана
9. ове одлуке.
Актом из става 1. овог члана утврђује се састав, надлежност и начин рада комисије.
Члан 12.
Акт о избору програма и пројеката из члана 11. став 1. ове одлуке садржи план расподеле средстава
која су потребна за њихову реализацију.
На основу акта из става 1. овог члана председник општине доноси решење о одобрењу програма
или пројеката.
Члан 13.
Подносилац програма или пројекта који сматра да испуњава услове и критеријуме из јавног
конкурса, а средства му нису додељена, може на решење о одобравању програма или пројеката поднети
приговор Општинском већу, у року од осам дана од дана пријема решења.
Општинско веће одлучује решењем о поднетом приговору у року од 15 дана од дана пријема
приговора и уколико је приговор основан може изменити раније решење.
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Решење Општинског већа из става 2. овог члана коначно је и против њега се може водити управни
спор.
Члан 14.
Коначни план расподеле средстава за реализацију програма и пројеката у области спорта објављује
се на званичној интернет-презентацији Општине.
Члан 15.
Изузетно од поступка утврђеног у члановима 8. и 10. ове одлуке Општинско веће, на предлог
комисије из члана 11. ове одлуке може одобрити одређени програм или пројект и на основу поднетог
предлога програма или пројекта у току године, без јавног конкурса, у случају када је у питању програм или
пројекат од посебног значаја за Општину или када је у питању програм или пројекат који из објективних
разлога није могао бити поднет у поступку који је утврђен у члановима 8. и 10. ове одлуке.
Члан 16.
Средства за финансирање програма и пројеката из члана 8. ове одлуке и других потреба и интереса
од посебног значаја за Општину могу се додељивати и на други начин, односно кроз друге модалитете у
односу на чланове 8. и 15. ове одлуке, на основу општих и других аката органа Општине, а у складу са
законом и другим прописима.
IV УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Члан 17.
Одобравање програма и пројеката врши се у складу са законом и другим прописима, а под условом
да је подносилац програма или пројекта регистрован у складу са законом, да искључиво или претежно
послује на недобитној основи, да има седиште на територији Општине, да је директно одговоран за
припрему и извођење програма или пројекта, да је претходно обављао делатност најмање годину дана и
да је са успехом реализовао одобрени програм или пројекат, уколико је био носилац програма или пројекта
у претходном периоду.
Одобравање програма и пројеката гранских спортских савеза и стручних спортских удружења врши
се под условима из става 1. овог члана, осим услова који се односи на претходно обављање делатности у
трајању од најмање годину дана.
Члан 18.
Општинско веће неће одобрити поднети програм или пројекат ако је подносилац програма или
пројекта у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, ако има
блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, и ако је
у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са
његовом делатношћу.
Члан 19.
При одобравању програма и пројеката, приоритет имају програми и пројекти који су структурне и
развојне природе, а између програма и пројеката организовања, односно учешћа на спортским
приредбама, приоритет имају програми и пројекти који се односе на спортске приредбе вишег ранга.
Члан 20.
Ако је у једној спортској грани регистровано више гранских спортских савеза, финансирају се само
програми и пројекти једног гранског спортског савеза од посебног значаја за Општину.
Члан 21.
Подносилац програма или пројекта којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана
из члана 2. ове одлуке не може за финансирање истих активности да конкурише и за средства од другог
нивоа власти у Републици Србији.
V УГОВАРАЊЕ
Члан 22.
Са подносиоцем одобреног програма или пројекта председник општине закључује уговор о
реализовању програма или пројекта којим се обавезно уређује назив и седиште носиоца програма или
пројекта, врста и садржина програма или пројекта, време реализације, односно обављања активности,
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циљеви и очекивани резултати, висина додељених средстава, временски план употребе средстава, начин
надзора над одвијањем реализације програма или пројекта, доказивање реализације програма или
пројекта, наменског коришћења средстава, медијског представљања програма или пројекта и учешће
Општине у његовом финансирању и друга питања од значаја за извршавање уговорних обавеза.
Члан 23.
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма или пројекта.
Члан 24.
Подносилац одобреног програма или пројекта коме су пренета средства дужан је да наменски
користи средства добијена из буџета Општине, а набавку добара, услуга или радова у оквиру тих средстава
мора вршити у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
VI ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Подносиоци одобрених програма или пројеката обавезни су да Општинском већу, на његов захтев,
као и у року који је предвиђен уговором из члана 23. ове одлуке, а најмање једном годишње, доставе
наративни извештај са потребном финансијском и другом документацијом о реализацији програма или
пројекта и коришћењу средстава буџета Општине.
Члан 26.
Подносиоци одабраних програма или пројеката у завршном извештају о реализацији програма или
пројеката врше и процену постигнутих резултата са становишта постављених циљева.
Члан 27.
Председник општине може обуставити даље финансирање програма или пројеката, односно
једнострано раскинути уговор о реализацији програма или пројекта ако подносилац одобреног програма
или пројекта не достави извештај у року предвиђеним уговором.
Члан 28.
Подносиоцу одобреног програма или пројекта не могу бити одобрена средства за реализацију новог
програма или пројекта пре него што поднесе извештај у складу са члановима 26. и 27. ове одлуке.
Члан 29.
Подносиоци одобреног програма или пројекта најмање једном годишње чине доступним јавности
извештај о свом раду и обиму и начину стицања и коришћења средстава.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Општинском већу.
Подносиоци одобреног програма или пројекта дужни су да на свим документима и медијским
промоцијама у вези са реализацијом програма или пројекта истакну да се програм или пројекат финансира
средствима буџета Општине.
Члан 30.
Подносилац одобреног програма или пројекта дужан је да чува евиденцију, односно документацију
која се односи на реализацију програма или пројекта десет година од завршеног програма или пројекта, у
складу са законом.
VII КОНТРОЛА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Члан 31.
Надзор над реализацијом програма и пројеката и наменским коришћењем одобрених средстава
врши Спортски савез општине Алибунар, као организација од посебног значаја за општину Алибунар.
Спортски савез општине Алибунар најмање једном годишње извештава Општинско веће о
извршеном надзору из става 1. овог члана.
Члан 32.
Годишњи извештај о реализацији свих одобрених програма и пројеката објављује се на званичној
интернет-презентацији Општине.
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Члан 33.
Средства добијена из буџета Општине за реализацију програма или пројеката из члана 5. ове одлуке
морају се вратити буџету Општине, као даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента
њиховог пријема, уколико носилац програма или пројекта:
1) нетачно или непотпуно обавести Општину, као даваоца средстава о битним околностима у вези са
одобравањем и реализацијом програма или пројекта,
2) својим пропустом не изврши програм или пројекат у целини, или га изврши у небитном делу,
3) употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних
или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације програма или пројекта,
4) не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава
претходно упозорио на неправилности и последице,
5) престане да испуњава услове који су на основу закона и ове одлуке потребни за добијање
средстава,
6) спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера.
Члан 34.
Председник општине ће захтевати повраћај дела датих средстава ако је програм или пројекат само
делимично реализован, или је реализован са битним закашњењем пропустом носиоца програма или
пројекта, осим ако су реализованим активностима постигнути битни ефекти програма или пројекта.
Члан 35.
У случају да председник општине оцени да у битном делу програма и пројекта нису постигнути
планирани ефекти приликом њихове реализације, пропустом носиоца програма или пројекта, затражиће од
носиоца да утврди одговорност лица која су реализовала програм или пројекат.
Члан 36.
Носилац програма или пројекта из чланова 34, 35. и 36. ове одлуке не може добијати средства из
буџета Општине за реализацију својих програма и пројеката у периоду од две године од дана када је
утврђено постојање околности из чланова 34, 35. и 36. ове одлуке.
Члан 37.
Председник општине укинуће даље финансирање одобреног програма или пројекта, ако је у току
њихове реализације покренут поступак ликвидације или стечаја носиоца програма или пројекта, или ако је
носилац програма или пројекта правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези
са његовом делатношћу или ако је носилац програма или пројекта више од 30 дана под привременом
забраном обављања делатности, ако има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања.
VIII ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ГРАНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА
Члан 38.
Финансирање програма и пројеката Спортског савеза општине Алибунар и гранских спортских савеза
за територију општине, као организација у области спорта од посебног значаја за Општину, врши се у
складу са одредбама ове одлуке, осим финансирања плата запослених, које се врши на основу
критеријума које утврђује председник општине посебним актом, на предлог комисије из члана 11. ове
одлуке.
Акт о додели средстава на име финансирања плата запослених у Спортском савезу општине
Алибунар и спортским гранским савезима за територију Општине, односно броју запослених за
финансирање, утврђивању коефицијената и основице за обрачун и исплату плата доноси председник
општине, на предлог комисије из става 1. овог члана.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 66-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

14.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и
15/2014) и члана 40. тачка 17. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине
Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР –
ЗГРАДЕ ''ЕКОНОМИЈЕ'' СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ''НАПРЕДАК'' А.Д. АЛИБУНАР У СТЕЧАЈУ У К.О.
АЛИБУНАР НА ПАРЦЕЛИ ТОП.БР. 120 И ТОП.БР. 122 ПУТЕМ УЧЕШЋА НА ОГЛАСУ ЗА ПРОДАЈУ
ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
Члан 1.
Општина Алибунар (у даљем тексту: Општина) ће прибавити у јавну својину непокретност – Зграду
''Економије'' у Алибунару, КО Алибунар, парцеле топ.бр. 120 и топ.бр.121 – куповином имовине стечајног
дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају, која се налази у Алибунару, Улица бригадирска, путем учешћа
на огласу за продају имовине.
Прибављање непокретности у јавну својину извршиће се на следећи начин:
1. Општина Алибунар може да, уколико постоји заинтересованост више субјеката за објекте из
претходног става, прибави непокретности заједно са осталим субјектима по споразуму са њима, при
чему ће Општина Алибунар прибавити у јавну својину део непокретности, о чему ће се закључити
уговор о конзорцијуму, или други законом утврђен правни посао;
2. Општина ће, уколико прибавља део непокретности, прибавити онај део који је потребан за рад и
функционисање предузећа и установа чији је оснивач Општина Алибунар и платити сразмерни део
цене дела непокретности, а што ће бити прецизирано уговором из тачке 1. овог члана;
3. уколико не постоји могућност реализације куповине на начин описан у тачкама 1. и 2. овог члана,
општина ће непокретности у КО Алибунар на парцелама 120 и 122 прибавити самостално и у
целости.
Члан 2.
Непокретност описана у члану 1. ове Одлуке прибавиће се од стечајног дужника ''Напредак'' а.д.
Алибунар у стечају.
Члан 3.
Непокретност описана у члану 1. Ове Одлуке прибавиће се из средстава буџета општине Алибунар,
у складу са прописима који се односе на набавку непокретности у својину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-5/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

15.
На основу члана 36. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011),
члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон)
и члана 40. тачка 16. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009,
13/2011 и 15/2014), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 29.
седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. У Одлуци о кредитном задужењу општне Алибунар за 2014. годину, број 400-55/14-06-01 од 28.
фебруара 2014. године (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 4/2014), у тачки 1. после речи: ''уз
доплату разлике тржишне вредности непокретности'' уместо тачке ставља се зарез и додају речи: ''и
ради прибављања непокретности у јавну својину за зграду ''Економије'' на парцелама топ.бр. 120 и
топ.бр. 122 у КО Алибунар куповином имовине стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у
стечају.''
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-8/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

16.
На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 98/2013одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), Скупштина општине Алибунар на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, на својој 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године
доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за планове општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.
29/2013 и 20/2014), мења се члан 2. који гласи:
''Члан 2.
У Комисију се именују:
- за председника Комисије: Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре – представник
општине Алибунар;
- за заменика председника Комисије: Коса Николић, дипломирани инжењер грађевинарства –
представник општине Алибунар;
- за чланове:
1) Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине Алибунар;
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2) Наташа Митрески, дипломирани инжењер архитектуре – представник Покрајинског секретаријата
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
3) Александар Радуловић, дипломирани грађевински инжењер – представник Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.''
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-9/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

17.
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 Општинске организације Црвеног
крста општине Алибунар, на 29. седници одржаној 23. јануара 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2015. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рад и Финансијски план Општинске организације Црвеног крста
општине Алибунар за 2015. годину са Извештајем о раду за 2014. годину.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

18.
На основу члана 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој општине
Алибунар, број 025-1/15-06-01 од 23. јануара 2015. године, а на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23.
јануара 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Именује се Александар Плакаловић на функцију вршиоца дужности директора Фонда за развој
општине Алибунар до избора директора, а најдуже до једне године.
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2. Мандат вршиоца дужности директора почиње да тече даном доношења овог Решења, односно
од 23. јануара 2015. године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-3/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

19.
На основу члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 65. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број
12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на 29. седници од 23. јануара 2015.
године утврђује
ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Александру Плакаловићу из Банатског Карловца престаје функција члана Општинског већа општине
Алибунар на лични захтев.
II
Функција члана Општинског већа општине Алибунар престаје даном утврђивања престанка функције,
односно од 23. јануара 2015. године.
III
Утврђивање престанка функције објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-14/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

20.
На основу члана 4. Одлуке о образовању Савета за социјална питања у општини Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', број 24/2012) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23.
јануара 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
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I
Именује се Савет за социјална питања у општини Алибунар у саставу:
1. Зоран Пребирачевић – председник;
2. Илија Пенца – члан,
3. Александра Николић – члан,
4. Драган Ратковић – члан,
5. Марин Рошу – члан.
Мандат Савета је четири године и почиње да тече од дана именовања.
II
Задаци и рад Савета прописани су Одлуком о образовању Савета за социјална питања у општини
Алибунар.
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-2/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

21.
На основу члана 3. Одлуке о образовању Савета за здравље општини Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 29/2013) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015.
године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
У Савет за здравље општине Алибунар именују се:
1. Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар – председник,
2. др Октавијан Отонога, представник Дома здравља – члан,
3. Јон Божин, представник Републичког фонда за здравствено осигурање – члан,
4. Данило Ћирић, представник организације из реда пацијената – члан,
5. Марија Пурић, представник организације из реда пацијената – члан.
II
Савет се именује на период од четири године и мандат почиње да тече од дана именовања.
III
Задаци и рад Савета одређени су Одлуком о образовању Савета за здравље општине Алибунар.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 50-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

22.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,
Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
I
Образује се Савет за миграције у општини Алибунар у саставу:
1. Ђурица Глигоријев, председник општине Алибунар – председник,
2. Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – члан,
3. Јован Томић, повереник за избеглице и миграције – члан и координатор Савета,
4. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
5. Слободан Ђоковић, представник МУП РС – члан,
6. Мерима Ника, педагошки асистент за рад са децом ромске националности – члан,
7. др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар – члан,
8. Даница Чанчаревић, представник Црвеног крста Србије - члан.
II
Савет ће се бавити питањима миграција и свим питањима од значаја за миграционе токове у општини
Алибунар.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-8/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИННЕ
Предраг Белић, с.р.

23.
На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 127/2007 и
34/2010-одлука УСРС) и члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне
односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Ардељан Јон, именован на предлог Лиге социјалдемократа Војводине, са
функције члана Општинске изборне комисије.
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2. Именује се Ардељан Петар, на предлог Лиге социјалдемократа Војводине, на функцију члана
Општинске изборне комисије.
3. Мандат разрешеног члана Општинске изборне комисије престаје даном ступања на снагу овог
Решења.
4. Мандат изабраног члана Општинске изборне комисије почиње даном ступања на снагу овог
Решења и траје до истека мандата Општинске изборне комисије.
5. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-1/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

24.
На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној
дана 23. јануара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Иван Ђокић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар.
2. Именује се Никола Ранковић на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар.
3. Мандат разрешеног из тачке 1. овог Решења престаје даном ступања на снагу овог Решења.
4. Мандат именованог из тачке 2. овог Решења почиње да тече од дана именовања, односно од 23.
јануара 2015. године и траје до истека мандата Уређивачког колегијума.
5. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-10/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

25.
На основу члана 12. Закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', бр. 43/2003, 61/2005,
71/2009, 89/2010 – одлука УС и 41/2011 – одлука УС), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 1. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'',
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број 16/2012), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина
општине Алибунар на 29 седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Данијел Живку са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар''.
2. Именује се Јован Јојић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар''.
3. Мандат разрешеног из тачке 1. овог Решења престаје даном ступања на снагу овог Решења.
4. Мандат именованог из тачке 2. овог Решења почиње да тече од дана именовања, односно од 23.
јануара 2015. године и траје до истека мандата Уређивачког колегијума.
5. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-11/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

26.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,
Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар и то:
1. Миодраг Кељевић – председник,
2. Маријала Олару – члан,
3. Милица Стојаковић – члан,
4. Маја Станојевић – члан,
5. Жељко Зекавица – члан.
Мандат председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар престаје даном
ступања на снагу овог Решења.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-4/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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Предраг Белић, с.р.

27.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,
Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
У Управни одбор Фонда за развој општине Алибунар именују се:
1. Неђељко Коњокрад – председник,
2. Маријана Олару – члан,
3. Милица Стојаковић – члан,
4. Маја Станојевић – члан,
5. Миодраг Кељевић – члан.
Мандат Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар је четири године и почиње да тече од дана
ступања на снагу овог Решења.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-5/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

28.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број
62/2006, 65/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07 I 83/2014-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени
лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23.
јануара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
1. Разрешава се Александар Плакаловић са фунције члана Комисије за спровођење јавног надметања
за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар на лични захтев.
2. Именује се Милан Словић на функцију члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање
у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар.
3. Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече даном
доношења овог Решења, односно од 23. јануара 2015. године.
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4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-12/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
29.
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
ПРОГРАМ РАДА
ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР
ЗА 2015. ГОДИНУ
Алибунар, децембар 2014. године

МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, они желе све
најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и физичку безбедност,
лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.
Међутим, 21. век је у наслеђе добио превише људи који живе испод или на граници социо-економске
безбедности и људског достојанства, болести чије сузбијање тражи широку превентивну активност, и
прородне катастрофе као резултат глобалних климатских промена, које угрожавају људе и њихово
стваралаштво.
Све ове појаве прати растућа дехуманизација односа, посебно у урбаним срединама, чије су жртве
све старосне категорије становништва, а посебно млади.
Преко своје мреже Црвени крст има за циљ да побољша живот угроженим људима испуњавајући своју
помоћну функцију јавним властима у хуманитарној области и заступајући потребу заједништва у хуманости...
План рада Црвеног крста Алибунар обухвата активности које ће се реализовати на нивоу Националног
дтруштва, као и основне активности које ће се спроводити у Црвеном крсту Алибунар.
Црвени крст Алибунар и његови саставни делови (месне организације) биће ангажовани на редовним
активностима и традиционалним акцијама, а центар активности биће људи у невољи и њихове потребе.
Области кроз које ће Црвени крст Алибунар реализовати активности су:
- Организација и развој,
- Социјална делатност,
- Промоција и омасовљавање давалаштва крви,
- Подмладак и омладина,
- Дифузија,
- Здравствено васпитна делатност,
- Служба тражења,
- Деловање у несрећама,
- Прва помоћ за возаче.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ
Активности у овој области биће усмерене на функционисање организације на основу Статута и Закона
о Црвеном крсту.
Реализација активнсоти у овој области биће усмерена на мотивацију грађана да буду чланови Црвеног
крста, уређењу питања чланства и чланарине. Учествовати на стручним саветовањима, поготову млади,
радити на јачању волонтерске базе.
Традиционалне активности и акције реализовати по утврђеном календару и то:
- 7. април – Светски дан здравља,
- Недеља Црвеног крста 8-15. маја,
- 11. мај Дан добровољних давалаца крви (спортски дан за даваоце),
- 14. јун Светски дан добровољних давалаца крви,
- 9. септембар Светски дан прве помоћи,
- Недеља солидарности од 14. до 21. септембра,
- Трка за срећније детињство у октобру,
- За сунчану јесен живота,
- 17. октобар Међународни дан борбе против глади,
- 1. децембар Светски дан борбе против АИДС-а,
- ''Један пакетић-много љубави''.
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Рад Службе тражења Црвеног крста Алибунар у 2015. години ће се одвијати у складу са Основним
принципима покрета и принципима рада Службе тражења и представљаће сталну активност која ће се
спроводити кроз рад организација и институција са којима је и до сада сарађивала у реализацији својих
хуманитарних задатака из ове области.
На овај начин ће се омогућити свим грађанима да остваре своја права и да на најбржи начин дођу до
поузданих података о члановима својих породица са којима су изгубили контакт, а што може бити последица
ратних сукоба, елементарних и других катастрофа, и друга догађања.
СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Кроз ове активности Црвени крст Алибунар има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне
ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих
облика помоћи.
Активности по питању социјалне делатности су:
- сагледавање стања потреба угрожених категорија и група,
- упућивање апела за прикупљање помоћи,
- прикупљање помоћи,
- дистрибуција помоћи,
- организовање традиционалних акција Пакет за новођену бебу,
- Трка за срећније детињство,
- ангажовање на обезбеђењу средстава за опоравак социјално угрожене деце на Вршачком брегу,
- кухиња Црвеног крста.
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ
Општи циљ ове активности је подизање свести код грађана о важности усвајања и примене здравих
стилова живота.
Истраживања говоре да рестриктивнији закони, смањење доступности свих психоактивних супстанци,
повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне програме и програме развоја
социјалних вештина, организовање превентивних активности у школама и локалној заједници за младе,
родитеље и просветне раднике и остале одрасле као и повећање могућности за креативно провођење
слободног времена, доприносе смањењу броја младих који почињу са ризиком да угрозе своје здравље.
Кроз мрежу едукованих волонтера укључити се у:
- превенцију болести зависности
- превенцију ХИВ/АИДС,
- превенцију туберкулозе,
- организовати такмичење ''Шта знаш о здрављу''.
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Ангажовати промотере добровољног давалаштва крви за рад на мотивацији и анимацији добровољних
давалаца.
Обележити Дан добровољних давалаца крви.
Доделити признања добровољним даваоцима крви.
Организовати учешће на литерарном и ликовном конкурсу ''Крв живот значи''.
ПРОГРАМ ПОДМЛАДКА И ОМЛАДИНЕ
Програм подмлатка и омладине базираће се на мотивацији деце и младих да се укључе у акције и
програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад дају свој допринос у реализацији програма
и пројеката које спроводи Црвени крст. Општи циљ овог Програма је:
- развијање здравих стилова живота међу младима,
- промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада,
- повећање броја младих волонтера Црвеног крста,
- поштовање различитости, културног идентитета,
- развијање ''вршњачке едукације''.
ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Општи циљ овог Програма је да се смањи ризик од трговине људима и ублажи људска патња
изазвана овом појавом. Искористити обученост младих и организовати предавања на ову тему ради ширења
знања из области борбе против трговине људима.
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
Црвени крст Алибунар има формирану Општинску вишенаменску теренску јединицу за деловање у
несрећама. У овом периоду допунити теренску јединицу са новим кадром, извршити дообуку чланова
јединице како би се достигао висок степен опреративности да се може на ефикасан начин одговорити на
несрећу ако до ње дође. Опремање Организације Црвеног крста за деловање у ванредним ситуацијама
преко виших виоа организованости.
Поред наведених програмских активности Црвени крст Алибунар радиће све друге задатке које буду
наметале потребе локалне заједнице.
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
Секретар,
Даница Чанчаревић, с.р.
ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
БРОЈ: 01-47
Датум: 20.11.2014.
Алибунар
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 2015. ГОДИНУ
Конто 481 – Дотације из буџета Општине
(Потраживања од стране Црвеног крста) конто – 204
Средства од Општине – 3.000.000,00
Предпоствљени трошкови:
-

Трошкови зарада и накнада Бруто – за 2 радника редовне активности и за рад у народној кухињи 2
(уговор о делу за куварицу и возача – дистрибуција на 5 пунктова територија општине) = 2.141.556,00
Трошкови ел.енергије
241.758,00
Трошкови ПТТ
67.272,00
Трошкови горива
175.230,00
Трошкови одржавања
84.942,00
Трошкови осталог материјала
265.242,00
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Трошкови амортизације
Укупни расходи:
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24.000,00
3.000.000,00

Овај Финансиски план је саставни део Предлога Плана рада за 2015.годину Црвеног крста Алибунар.
Годишњи финансијски план за 2015. је оквирни план који је састављен на основу показатеља из претходне
године, и увећања обима посла.

-

Прилог: Калкулација оброка у оквиру програма народне кухиње Црвеног крста
Количина хране опредељене за Алибунар
За Црвени крст Алибунар
Даница Чанчаревић, с.р.
МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, они желе све
најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и физичку безбедност,
лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.
Међутим, на преласку између ова два миленијума превише људи живи испод или на граници социоекономске безбедности и људског достојанства. Преко своје мреже Црвени крст има за циљ
да побољша живот угроженим људима ангажовањем снага човечности.
Извештајна 2014година обележена је функционисањем и радом Општинске организације Црвеног
крста Алибунар у настојању спровођења активности предвиђеним Статутом ЦКС и ДКВ и постављеним
програмским садржајима:
- Рад органа Општинске организације ЦК,
- Служба тражења,
- Здравствено васпитна делатност,
- Социјална делатност,
- Традиционални програми
- Информативно пропагандни рад.
Општински одбор ООЦК
У току 2014.године, одржане су четири седнице Општинског одбора. Поред праћења и кооринирања
редовних активности Општински одбор је током 2014.године посебну пажњу посветио решавању конкретних
питања везаних за финансирање организације, самим тим и регулисање питања реавања статуса и
деловања Црвеног крста као помоћног органа државе у хуманитарним пословима. У том циљу кроз
непосредне контакте и информације остваривана је сарадња са СО-е Алибунар. у 2014 години Општински
одбор је остваривао сарадњу са другим органзацијама и институцијама у чијој су надлежности посебни
сегменти друштвеног живота и у чијој су надлежности сегменти друштвеног живота у које се и организација
Црвеног крста програмски укључује /здравство, социјална заштита, образовање/.
Рад комисија ООЦК-а
Почетком 2014 године одржане су седнице појединих комисија ЦК Алибунар, на којима су разматране
програмске активности за наредни период. Чланови комисија упознати су са проблемом финансирања
Организације у целини и са чињеницом да ће реализација програмских активности зависити од
финансијских средстава.
Служба тражења
У 2014години одвијали су се редовни послови Службе тражења који су јој поверени по закону о
поверавању јавних овлашћења ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, и сагласно упутству о раду Службе тражења.
Здравствена делатност
Здравствено васпитни програми, реаизовани су у смањеном обиму у склауд са финансијским
могућностима Организације Црвеног крста Алибунар. У птореклом извештајном периоду ООЦК Алибунар је
хуманитарне задатке на плану здравствене делатности остварила кроз облик рада и то:

-

Добровољно давалаштво крви.
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ООЦК Алибунар у сарадњи са Заводом за ТРФ крви Србије, и одељењем за ТРФ опште болнице
Панчево реализовала планом за 2014.г. предвиђених 17 акција ДДК где је прикупљено 451 јединица крви
или 2.30% на укупан број становника у општини. Организован је и одлазак ДДК у Скупштину града Београда,
у организацији Завода за ТРФ Србије и Црвеног крста Алибунар. У Недељи Црвеног крста од 8-15 маја
подељени су пакети за бебе, деци рођеној у нецељи црвеног крста. У извештајном периоду ЦК Алибунар
обележила је и 1.децембар светски дан борбе против сиде (предавања у школама).
Дистрибутивни систем.
У току 2014године подељено је 300 пакета хране и хигијене социјално угроженом становништву
општине, као и 2 тоне половне одеће и обуће, Вредност пакета је 686.340,00 динара, обухваћено је 1250
лица у 10 насељеним места општине.

-

Социјална делатност
У области ове делатности Црвени крст Алибунар реализује програм Народних кухиња. Кухиња
тренутно има 250 корисника. Свакодневно 22 дана у месецу кува се (250х22=5500) месечно што на
годишњем нивоу износи (5500х10=55000 оброка). Извршене припреме за кување и дистрибуцију оброка за 5
насељеним места, што у новцу износи 55000х100 дин=5.500.000 дин.
Опоравак социјално угрожене деце корисника кухиње у Одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићу
(Црна Гора – Море) 10 дана 20-еторо деце од 10-14 година. цЕна по детету 220 евра што укупно износи4400
евра. Такође је 4 деце послато на опоравак у одмаралиште на Вршачки Брег.
Прикупљено и дистрибуирано 9 тона хране, хигијене, одеће и обуће за поплављена подручја у мајским
поплавама.

-

Средства јавног информисања (радио и новине) пратили су активности у области хуманитарне помоћи,
добровољног давалаштва крви, здравствено васпитног рада, као и све активности везане за рад Црвеног
крста Алибунар.
КАЛКУЛАЦИЈА ОБРОКА У ОКВИРУ ПРОГРАМА КУХИЊА ЦРВЕНОГ КРСТА

Ставка
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

намирнице
материјал за
одржавање
хигијене
енергија
вода
зараде радника
ангажованих на
припреми
дистрибуције
заштитна одећа и
обућа
трошкови горива
набавка и
дистрибуција
оброка
трошкови горива
опреме и апарата
трошкови
одржавања
аутомобила
амортизација
хлеб
УКУПНИ
ТРОШКОВИ

Годишње за 300
корисника број
оброка
(6.600*9=59.400)
3.951.288,00
102.762,00

оброк
оброк

73,91
1,92

66,52
1,73

300*22
радна
дана
(6.600)
439032
11.418

оброк
оброк
оброк

4,52
0,81
12,72

4,07
0,73
11,44

26.862
4.818
75.504

241.758,00
43.362,00
679.536,00

оброк

0,84

0,75

4.950

44.550,00

оброк

3,28

2,95

19.470

175.230,00

оброк

1,05

0,95

6.270

56.430,00

оброк

0,,53

0,48

3.168

28.512,00

оброк
0,5 векне

0,42

0,38
15

2.508
99.000
693.000,00

22.572,00
891.000,00
6.237.000,00

јединица

Учешће у
%

100%

Цена у
динарима
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КАДРОВИ
ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Одлука о промени Статута општине Алибунар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар
Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Алибунар за
2014. годину
Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и
унапређења спорта у општини Алибунар
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину за потребе општине Алибунар –
зграде ''Економије'' стечајног дужника ''Напредак'' АД Алибунар у стечају у КО Алибунар
на парцели топ.бр. 120 и топ.бр. 122 путем учешћа на огласу за продају имовине
стечајног дужника
Одлука о допуни Одлуке о кредитном задуживању општине Алибунар за 2014. годину
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању Комисије за планове општине
Алибунар
Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Општинске
организације Црвеног крста општине Алибунар за 2015. годину са Извештајем о раду за
2014. годину
Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за развој општине Алибунар
Престанак функције члана Општинског већа општине Алибунар
Решење о именовању председника и чланова Савета за социјална питања у општини
Алибунар
Решење о именовању председника и чланова Савета за здравље општине Алибунар
Решење о именовању Савета за миграције у општини Алибунар
Решење о разрешењу и именовању члана Општинске изборне комисије
Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар
Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Службеног листа
општине Алибунар
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за развој
општине Алибунар
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој
општине Алибунар
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за
давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
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АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА
29.

Програм рада и финансијски план Општинске организације Црвеног крста општине
Алибунар за 2015. годину са Извештајем о раду за 2014. годину
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ: Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров (помоћник уредника),
Јован Јојић, Саша Милосављевић, Срђан Прванов, Љиљана Керчобан,
Адријан Живку, Павле Маљица, Марија Муста
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
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