
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 39. Алибунар, 7. фебруар 2020. године Бесплатан примерак Број 5 

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

8. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(’’Службени гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 46. 
став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), члана 9. 
став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину средину (’’Службени гласник РС’’, бр. 
135/04 и 88/10) и члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (’’Службени лист општине 
Алибунар’’, бр. 22/2019), по прибављеном мишљењу Комисије за планове од 29.01.2020. године, а на 
предлог Општинског већа општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 400 kV ЗА ВЕТРОПАРК ''БАНАТ''  

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ДО ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 400 kV  
(ТС ПАНЧЕВО – ТС РЕШИЦА) 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације прикључног далековода 400 kV за ветропарк 

''Банат'' у Општини Алибунар до прикључног далековода 400 kV (ТС Панчево – ТС Решица) 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 21/2019), мења се назив, тако да нови назив акта сада 
гласи: ''Одлука о изради Плана детаљне регулације доводних далековода  400 kV за комплекс 
ветроелектране ''Банат'' у Општини Алибунар од трафостаница 35/400 kV са разводним постројењима 
400 kV до концентрационог прикључно-разводног постројења 400 kV ''Јужни Банат'' (ТС 400/110 kV) и 
прикључног далековода 400 kV од концентрационог прикључно-разводног постројења 400 kV ‘'Јужни 
Банат'' (ТС 400/110 kV) до постојећег далековода 400 kV бр. 463 ТС Панчево – ТС Решица''. 
 

Члан 2. 
Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 
''Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата 

Плана ће се дефинисати Нацртом Плана. 
Оквирна граница обухвата Плана је дефинисана почетном тачком описа, која се налази на 

тромеђи атарског пута, катастарска парцела 8743, и катастарских парцела 8318/27 и 8318/28. 
Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу катастарске парцеле 8318/28, 

пресеца катастарске парцеле 8900, 8298/35 и 9055 и долази до тромеђе атарског пута, катастарска 
парцедла 9055, и каттастарских парцела 9132/5 и 9133. 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока и дужином од 175 m прати западну 
међу катастарске парцеле 9133, мења правац ка југоистоку и пресеца катастарске парцеле 9133, 
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9134/1, 9134/2, 9134/3, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141/1, 9141/2, 9143, 9144, 9145, 9146/1, 
9146/2, 9147/1, 9147/2, 9148, 9149/1, 9149/2, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 
9159, 9160, 9161, 9162, 9163/1, 9163/2, 9164/1, 9164/2, 9165, 9166, 9167, 9168/1, 9168/2, 9168/3, 9168/4, 
9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175/1, 9175/2, 9176, 9177/1, 9177/2, 9178, 9179, 9180, 9181, 
9182/1, 9182/2, 9183, 9184/1, 9184/2, 9185, 9186, 9187/1, 9187/2, 9188, 9189, 9190, 9191, 8269, 8270, 
8271, 8272/1, 8272/2, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285/1, 
8285/2, 8286, 8287 и 8288, долази до међе катастарских парцела 8288 и 8289, скреће ка југозападу и 
дужном од 185 m долази до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 8297, и катастарских 
парцела 8288 и 8289. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока пресеца атарски пут и прати југозападну међу 
атарског пута, катастарска парцела 8297, до тромеђе државног пута Iб реда бр. 10, катастарска 
пацела 8236, и катастарских парцела 8297 и 8298/85, пресеца државни пут и наставља према 
југоистоку, пратећи југозападну међу атарског пута, катастарска парцела 7959, до четворомеђе 
железничке пруге, катастарске парцеле 8018 и 7757, атарског пута, катастарска парцела 7959, и 
катастарске парцеле 7895. 

Од четворомеђе граница у правцу истока прати северну међу железничке пруге, катастарске 
парцеле 8018 и 8017, до југоисточне међе катастарске парцеле 8033, пресеца железничку пругу и 
даље у правцу југоистока прати источну међу атарског пута, катастарска парцела 8089, до тромеђе 
атарског пута и катастарских парцела 6680 и 6681. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу катастарке парцеле 6680 до 
атарског пута, катастарска парцела 6270, мења правац ка југоистоку и прати западну међу атарског 
пута, катастарске парцеле 6270 и 6603, до тромеђе атаског пута, катастарска парцела 6603, и 
катастарских парцела 6621 и 6622. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати западну међу катастарских парцела 6621 и 
6796, пресеца атарски пут, катастарска парцела 6821, у правцу севера долази до тромеђе атарског 
пута и катастарских парцела 6849 и 6850, наставља у правцу југозапада, прати западну међу 
катастарске парцеле 6849, пресеца атарски пут, катастарска парцека 6953, и пратећи западну међу 
катастарске парцеле 7044/9 долази до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 7081, и 
катастарских парцела 7044/8 и 7044/9. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока дужином од око 32 m прати источну међу атарског 
пута, пресеца га и наставља у правцу југозапада и прати западну међу катастарске парцеле 7082/9, 
пресеца атарски пут, катастарска парцела 7232, прати западну међу катастарске парцеле 7358/7, 
пресеца атарски пут, катастарска парцела 7390, мења правац ка северозападу и прати западну међу 
атарског пута, катастарска парцела 7390, до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 7446 и 
7447. 

Од тромеђе граница у правцу североистока пресеца атарски пут и прати западну међу 
катастарских парцела 7295 и 7165 до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 7081, и 
катастарских парцела 7165 и 7466, скреће ка северозападу и прати западну међу атарског пута, 
катастарске парцеле 7081 и 7759, до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 7759, и 
катастарских парцела 7214 и 7125. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати источну међу катастарских парцела 7214 и 
7249, успут преседцајући атарске путеве, катастарске парцеле 7232 и 7463, и долази до границе 
катастарских општина Владимировац и Банатско Ново Село, мења правац ка северозападу, дужином 
од око 1500 mпрати границу катастарских општина, пресеца атарски пут, катастарска парцела 7463, и 
долази до тромеђе атарског пута и катастарских парцела 7509 и 7510. 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати западну међу катастарских 
парцела 7509 и 7622/2, успут пресеца атарски пут, катастарска парцела 7570, и долази до тромеђе 
атарског пута, катастарска парцела 7759, и катастарских парцела 7622/2 и 7623/1. 

Од тромеђе граница у правцу северозапада прати западну међу атарског пута, катастарска 
парцела 7759, пресеца железничку пругу, катастарска парцела 7569, и наставља у правцу 
северозапада пратећи западну међу атарског пута, катастарска парцела 7687, од тромеђе државног 
пута Iб реда бр. 10, катастарска парцела 8236, атарског пута, катастарска парцела 7687, и 
катастарске парцеле 7686/2. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада дужином од 60 m прати јужну међу државног пута, 
мења правац ка северозападу, пресеца државни пут и даље у истом правцу пресеца катастарске 
парцеле 8330/12, 8330/11, 8330/10, 8330/9, 8330/8, 8330/7, 8330/6, 8330/5, 8330/4, 8330/3, 8330/2. 
8330/13, 8330/14, 8330/1, 8330/18, 8330/19, 8330/15, 8330/16, 8330/17, 8628, 8630/1, 8630/21, 8630/22, 
8630/2, 8630/3, 8630/4, 8630/5, 8630/6, 8630/7, 8630/8, 8630/9, 8630/10, 8630/11, 8630/12, 8630/13, 
8630/14, 8630/15. 8630/16 и 8630/17 до међе катастарских парцела 8630/17 и 8630/18 и скреће ка 
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североистоку и дужином од 50 m долази до тромеђе атарског пута, катастарска парцела 8743, и 
катастарских парцела 8630/17 и 8630/18 и пресецајући атарски пут долази до полазне тачке описа 
оквирне границе обухвата плана. 

Предметним Планом обухваћена је катастарска општина Владимировац. 
Укупна површина подручја обуухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 1069 

hа. 
Графички приказ оквирне границе планског подручја гласи: 

 

 
 

 
Члан 3. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 
''Циљ израде Плана је стварање услова за изградњу електроенергетског објeкта: доводних 400 

kV далековода, прикључног 400 kV далековода и концентрационог прикључно-разводног постројења 
400 kV (ТС 400/110 kV), преко којих ће се електрична енергија, производена из комплекса 
ветроелектране ''Банат'', као енергија произведена из обновљивог извора енергије, предавати у мрежу 
јавног електроенергетског преносног система Републике Србије.'' 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 350-3/2020-04 
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Алибунар, дана 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

9. 
 

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осугарању за случај незапослености (''Службени 
гласник РС'' број 36/09, 88/10, 38/15, 13/17 и 113/17 – др.закон), члана 15. Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'' број 36/09 и 32/13), 
Националног и Покрајинског акционог плана запошљавања за 2020.годину и члана 40. Статута 
општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист Општине Алибунар'', број 22/2019),   

Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета за запошљавање општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године, доноси  

 
ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2020.ГОДИНУ 

 
 

1. Усваја се Локални акциони план запошљавања у општини Алибунар за 2020. годину. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Служебном листу општине 

Алибунар''. 

 
 
Број: 112-3/2020-04 
Алибунар, 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

 

Алибунар, јануар 2020. године 
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1. УВОД 
 
  Локални акциони план запошљавања општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: 
ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2020. години. 

Планом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и 
мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо 
повећање запослености. 

На основу постојећих чињеница и анализа о приоритетима у области запошљавања, као и 
одговарајућих иницијатива и пројеката, обезбеђује се услов за приступ средствима Фондова Европске 
уније и приступ средствима за суфинансирање мера локалне политике запошљавања од стране 
надлежног Министарства (у даљем тексту: Министарство) и Покрајинског секретаријата (у даљем 
тексту: Секретаријат). 

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а 2020 представља Закон о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 38/2015, 113/17 и 113/17 – 
др.закон), Национални акциони план запошљавања за 2020. годину и Покрајински акциони план 
запошљавања за 2020.годину, којима је дефинисано спровођење активне политике запошљавања у 
2020. години. Поред тога, приликом израде овог документа узети су у обзир и захтеви дефинисани 
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени 
гласник РС'', број 36/2009 и 32/2013). 

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености је утврђено да надлежни 
орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање 
усвојити Локални акциони план. 

Ставом 3. члана 41. наведеног Закона, утврђено је да Локални акциони план запошљавања 
мора бити у сагласности са Националним и Покрајинским акционим планом запошљавања. 

Поред Националне службе за запошљавање – испоставе Алибунар и Националне службе за 
запошљавање – Филијала Панчево, која је носилац политике запошљавања на територији општине 
Алибунар, 2010. године формиран је Локални савет за запошљавање општине Алибунар, као 
саветодавно тело које даје мишљења и препоруке у вези питања од интереса за унапређење 
запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике 
запошљавања, прописима из области запошљавања и другим питањима у области запошљавања. 
          Ради ефикасније реализације утврђених циљева политике запошљавања, општина Алибунар 
конкурише на расписане јавне позиве за учешће у суфинансирању програма или мера активне 
политике запошљавања које спроводе Националне службе за запошљавање и Секретаријат. 
        У складу са Законом а на предлог Локалног савета за запошљавање, Скупштина општине 
Алибунар је утврдила буџет општине Алибунар за 2020. годину којим су опредељена средства у 
укупном износу од 4.000.000,00 динара за реализацију политике запошљавања за удруживање 
средстава са НСЗ и то за програм јавни радови 3.000.000,00 динара и програм стручна пракса 
1.000.000,00 динара. Буџетом су обезбеђена и средства за рефундирање трошкова полагања 
државног/стручног испита по програмима стручне праксе од 2017.године.   
        Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем програма активне политике 
запошљавања, Локална самоуправа је препознала могућност да утиче на политику запошљавања на 
својој територији и да планира и утврди мере за смањење незапослености и повећање запослености. 

Успешно остваривање Локалног акционог плана и предвиђених приоритета и мера 
подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога, 
поред Општинске управе општине Алибунар и Локалног савета за запошљавање, у припреми и 
изради ЛАПЗ општине Алибунар учествовала је Национална служба за запошљавање – Филијала 
Панчево и Национална служба за запошљавање – Испостава Алибунар (у даљем тексту: Национална 
служба за запошљавање). 

У дефинисању и изради ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, релевантне институције и 
актери, како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом 
реализације планираних програма и мера створили резултати са додатном вредношћу. 

 
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ АЛИБУНАР И КЉУЧНИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ 

ПОКАЗАТЕЉИ 
 
          Општина Алибунар има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за пословање 
као што су добар географски положај, високо квалификована радна снага, пољопривредни и 
туристички потенцијал. 
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          Целокупну општинску територију окружују веће градске агломерације Панчево, Вршац и 
Зрењанин, са којима је саобраћајно повезана и чији се гравитирајући утицаји осећају на датом 
простору. 
          Са макро регионалног аспекта делимична валоризација географског положаја Алибунара 
постигнута је активирањем граничног прелаза између Србије и Румуније на линији Алибунар – 
Пландиште – Вршац - Ватин, што је утицало на валоризацију прометно-географског правца Панчево - 
Вршац преко Банатског Карловца. 
          Геоморфолошке, геолошке, климатске, педолошке, хидролошке и хидрографске 
карактеристике, као и распрострањеност минералних сировина, ловних и риболовних површина, 
указују на основне потенцијале и ограничења териотрије Алибунара, у оквиру природних услова и 
ресурса. Основни потенцијали су следећи: велика заступљеност плодног пољопривредног земљишта, 
разграната каналска мрежа, богатство енергетским сировинама, заштићена природна добра, велика 
ловна површина са разноврсном ловном дивљачи, посебно у ловишту Делиблатска пешчара, итд. С 
друге стране, основна ограничења земљишта између осталог су: висок ниво подземних вода и 
изразита ветровитост (кошавско подручје). 
         Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоурпаве за 2014. годину (''Сл.гласник РС'', бр. 104/2014), Општина Алибунар спада у недовољно 
развијени регион у којима је вредност бруто-домаћег производа испод вредности републичког просека 
а спада у III групу степена развијености у распону од 60% до 80% републичког просека. 
           Као основа за анализу досадашњег привредног развоја општине Алибунар коришћени су 
подаци Републичког завода за статистику, Агенције за привредне регистре, Одељења за привреду, 
јавне службе и развој општине Алибунар. 
          Пољопривреда је основна привредна грана и носилац развоја општине Алибунар, 
оријентисана је на производњу сировине за прехрамбену индустрију, која и поред тога није развијена. 
Индустрија је област која би у планском периоду требала да постане генератор развоја Општине. 
          Најважнији елементи Националне стратегије развоја малих и средњих предузећа и 
предузетништва, а који су релевантни за општину Алибунар, односе се на развој сектора који су 
способни да подстакну развој и повећају запосленост, те представљају потенцијал развоја Општине, 
а то су прерада пољопривредних производа, динамичнији развој туризма, трговине и угоститељства. 
           Развој мале привреде подразумева поред развоја приватног предузетништва и самосталних 
радњи и читав низ делатности које се могу организовати у оквиру постојећих привредних капацитета 
и у сеоским домаћинствима. 

Општина Алибунар има солидан туристички потенцијал. Налази у централном делу 
јужнобанатске равнице, између плодних њива и алибунарске и иланџанске мочваре. Кроз општину 
пролази међинародни пут Е-70 Београд – Вршац – Темишвар, газдује туристички најатрактивнијим 
северо-западним делом Делиблатске пешчаре, има много извора геотермалних вода која стварају 
потенцијал за развој здравственог туризма. У случају да се правилно и једновремено комбинују 
потенцијали, планови развоја, средства као и активности носилаца послова у области туризма се 
може очекивати да туризам постане значајна привредна активност Општине. 

На општинском нивоу постоји позитиван тренд броја новооснованих предузетничких радњи. 
Тренду броја новооснованих привредних субјеката доприноси и политика Националне службе за 
запошљавање која својим програмима доприноси стварању услова и даје подстицај новим 
предузетницима, како у погледу едукације тако и давањем подстицајних новчаних средстава. Све је 
већи приступ државним инвестиционим фондовима и коришћењу њихових кредитних линија.  

 
За општину Алибунар, дају се следећи подаци према Републичком заводу за статистику 

(новембар 2019.године): 
 

  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ АЛИБУНАР:  
 

Површина (км2) 602 (2016) 

Број насеља 10 (2016) 

Становништво ─ процена средином године 18536 (2018) 

Густина насељености (број становника/км2) 31 (2018) 

Стопа природног прираштаја -10 (2018) 

Очекивано трајање живота живорођених (просек година) 74 (2018) 

Просечна старост (у годинама) 45 (2018) 

Просечан број чланова домаћинства 2,89 (2011) 

Пројектован број становника (средња варијанта - нулти миграциони салдо) 15439 (2041) 
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  СТАНОВНИШТВО  1961 - 2017 

   
1961. 2017. 

Број становника   32932 18771 

Живорођени, број   518 174 

Умрли, број     359 326 

Природни прираштај, број   159 -152 

 
ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ:     

Регистровани запослени (са пољопривредним газдинствима)  3419 (2018) 

Регистровани запослени* у односу на број становника (%) 23 (2018) 

Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) 41.884 (2018) 

Зараде без пореза и доприноса  (РСД)  41.877 (октобар 2018) 

 

АКТИВНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ: 

Активна привредна друштва     195 (2018) 

Активни предузетници 576 (2018) 

 
  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:  

Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра 
за социјални рад 

3890 (2018) 

Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%) 21,0 (2017) 

 
3. АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА И КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 

 
Према подацима процене становништва из 2018. године општина Алибунар има укупно 18.536 

становника. Општина Алибунар бележи негативан тренд односно пад броја становника (према попису 
из 2011. године, општина је имала 20.151 становника). 

Општина Алибунар по својим карактеристикама спада у групу неразвијених, ретко насељених, 
разуђених и национално хетерогених општина. Према критеријумима ОЕСР, Алибунар спада у 
општине које имају густину насељености испод 50 становника по км², тј. у руралне општине.  

Основне демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника, веома 
изражен негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних карактеристика 
популације, неповољна образовна и квалификациона структура становништва.  

По попису из 2011. године, када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу 
Јужнобанатске области, 51,88% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док 
делимично познавање рада на рачунару има 15,82% становништва. 92,29% чине лица која су се 
изјаснила да су компијутерски писмена. Када су питању компијутерски неписмена лица 54,01% чине 
жене, док су 45,99% мушкарци. 

Основни проблеми незапослености су: 

 Слабо развијена привреда 

 Недостатак средстава за инвестиције 

 Велика оријентација на општински буџет  

 Висок степен незапослености 

 Неодговарајућа квалификациона структура 

 Висок удео % старијих грађана у радној снази, одлазак младих у развијеније општине и радно 
способног становништва на повремен рад у иностранство 

 Непостојање институција за образовање одраслих 
 
Национална служба за запошљавање је сервис који пружа квалитетне услуге незапосленим 

лицима и послодавцима у овој општини. Она је уједно и носилац нових активности и мера – 
организовања додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Од Националне службе за 
запошљавање добијени су следећи статистички подаци незапослених лица, битни за анализу и 
планирање мера политике запошљавања у Локалној самоуправи са стањем на дан 30.11.2019. 
године. 

Током 2019-те године меру Јавни радови финансирану од стране Националне службе за 
запошљавање и Општине Алибунар користила су 4 послодавца за 25 лица. 

Прегледом података о стању незапослености из доле табеларног приказа, добијених од 
надлежне НСЗ (стање на дан 30.11.2019.године), утврђује се следеће: 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 07.02.2020. 

 

 

 

Број 5– Страна 8 

 Укупан број незапослених лица је 1772, од тога жене 848. У односу на 2018.годину, смањен је 
укупан број незапослених лица за 42 лица али је број незапослених жена повећан за 32. 

 Према полу и степену стручне спреме највише незапослених је са I ссс чак око 55% од тога је 
жена око половина. Од тога је 2/3 лица која први пут траже запослење, док је 1/3 била у 
радном односу. Затим следе лица са IV ссс (жене чине око 60%). Најмање незапослених лица 
је са V ссс и VI-1 ссс.        

 Према полу и годинама старости, највише је незапослених са 30-34 године, затим лица са 55-
59 година и 45-49 година. У свим овим категоријама, жене чине половину. 
Према полу и годинама старости у категорији која први пут траже запослење највише је 
незапослених лица старости од 25-29 година, затим лица са 30-34 године старости и лица 
старости 35-39 година. Од тога је број жена нешто више од половине. 
Од незапослених који су били у радном односу највише је незапослених са 55-59 година и 50-
54 године – удео жене је око 35%. 

 По дужини тражења посла, највећи број незапослених лица је и даље са периодом тражења 
посла преко 10 година, затим периодом од 5 до 8 година и 3 до 5 година  и то су углавном 
лица која први пут траже запослење.  
Лица која су била у радном односу је највише незапослених по дужини тражења посла до 3 
месеца и преко 10 година. 

 Евидентираних незапослених особа са инвалидитетом је укупно 7 од тога 1 жена. Од тога су 4 
војна инвалида, 1 ЛМО лице и 2 инвалида према процени радне способности.  
Према степену стручне спреме евидентирано је највише са I ссс и то 4 лица, док су остале 
особе са инвалидитетом III, IV и VII-1 ссс. Жена са инвалидитетом је са IV ссс.   

 
Табеларни прегледи: 
 
Незапослени према степену стручне спреме:  
 

 
 

Незапослени према дужини тражења посла:  
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Незапослени према годинама старости: 
 

 
 
На основу  анализе стања броја незапослених по ризичним групама и упоредним прегледом у 

односу на стање у републици Србији,  угрожене категорије на територији општине Алибунар су: 
- лица без квалификација и нискоквалификована лица;  
- лица старости 50 и више година; 
- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена 

лица која посао траже дуже од 18 месеци; 
- жене, посебно дугорочно незапослене жене; 
- млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без квалификација и 

нискоквалификовани, као и млади без радног искуства;  
- особе са инвалидитетом;  
- Роми;  
- корисници новчане социјалне помоћи и 
- лица у статусу вишка запослених. 
Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из 

следећих теже запошљивих категорија: млади у домском смештају, хранитељским и старатељским 
породицама, жртве породичног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица, 
повратници према Споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су 
оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних 
дела. 

Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која се 
суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или више 
претходно наведених категорија теже запошљивих лица. 

 
4. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2020. ГОДИНИ 

 
Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне политике 

запошљавања. 
Мере активне политике запошљавања реализују органи општинске управе и Локални савет за 

запошљавање општине Алибунар у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим 
установама, организацијама и удружењима из области запошљавања. 
 
Локалним акционим планом за 2020. годину предвиђени су следећи програми: 
 

1. Организовање јавних радова од интереса за општину Алибунар  
Јавни радови од интереса за општину су мера активне политике запошљавања, која се 

организује у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и 
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незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. 

На пословима јавних радова запошљавају се првенствено теже запошљива незапослена лица 
и лица из рањивих категорија ради остваривања одређеног друштвеног интереса. За особе са 
инвалидитетом јавни радови се могу организовати у јединици локалне самоуправе у области 
социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања 
и заштите животне средине и природе и културе. 

Јавни радови на територији Општине Алибунар у 2020. години организоваће се у области 
социјалних, хуманитарних, културних и комуналних активности, одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природеи културе у трајању од највише 4 
месецa. 

Право учествовања у поступку спровођења Јавних радова имају: јавна предузећа и установе, 
јавно комунално предузеће, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације, 
удружења грађана и орган локалне самоуправе. 

Средства намењена за организовање Јавних радова користе се за: 
- Исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу 

уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на месечном 
нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на 
месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);  

- Накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000 динара по лицу, 
једнократно, у зависности од трајања јавног рада); 

- Накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које 
је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по 
интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе. По 
завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама. 
Место обављања делатности послодавца, тј. место рада лица које буде запослено или радно 

ангажовано, као и место вођења евиденције незапосленог лица је са територије општине Алибунар.  
Очекивани резултати програма су запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих. Индикатор је број запослених лица из наведене категорије – пројекција 42 лица.  
 

2. Стручна пракса 
Програм стручне праксе подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан рад у 

струци за коју је стечено одговарајућа квалификација, ради обављања периправничког стажа, 
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником 
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа. 
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно 

оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног 
испита, за преостали перио потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног 
испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о 
организацији и систематизацији послова код послодавца а најдуже до 12 месеци. 

Током трајања програма стручне праксе: 
1. Ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у 

укупном месечном износу од: 
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим новоом квалификација, 
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација, 
- 25.000,00 динара за лица са најмање седмим нивоом квалификација; 

2.  Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у 
складу са законом.  
 
Очекивани резултати су запошљавање младих незапослених лица ради стицања искуства за 

полагање приправничког/стручног испита. Индикатор је број младих запослених лица - 10. 
 

5. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ  
 
        Финансирање програма предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 
2020.години ће се обезбедити из:  
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1. средстава буџета локалне самоуправе, тј. општине Алибунар; 
2. средстава републичког буџета, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања и Националне службе за запошљавање; 
3. специфичних донација предузећа и партнера из приватног сектора; 
4. других извора. 

 
Суфинансирање програма активне политике запошљавања средствима из републичког буџета  

Општина Алибунар ће до 18. фебруара 2020.године, преко надлежне Филијале Панчево НСЗ, 
поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених у НАПЗ и то за програма јавни 
радови од интереса за општину Алибунар у износу од 3.000.000,00 динара и за програм стручна 
пракса 1.000.000,00 динара. 

Након одлуке ресорног министра о учешћу РС у финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања, Општина Алибунар и надлежна Филијала НСЗ ће закључити споразум о 
начину и поступку реализације програма политике запошљавања, као и другим питањима од значаја 
за њихово спровођење. 

 
Табеларни преглед калкулације потребних средстава за реализацију програма јавних радова 

(трајање 4 меса) и програма стручне праксе на основу износа за 2020.годину (пројекција) 
 

Категорија 
лица 

Износ по 
лицу 

Број 
лица 

Укупан 
износ 

Извор финансирања и % 

ЈЛС РС Остали 
извори 

Теже запошљива 
незапослена лица и 
незапослени у стању 
социјалне потребе, 

угрожене категорије на 
територији општине и 

лица са инвалидитетом  

 
 

Око 
140.000,00 

 
 
 

42 
 

 
 
 

6.000.000,00 

 
 
 

3.000.000,00 
(50%) 

 
 
 

3.000.000,00 
 (50%) 

 
 
 
- 

Млада незапослена лица 
ради стицања искуства за 
полагање приправничког / 

стручног испита 

 
Око 

200.000,00 

 
 

10 

 
 

2.000.000,00 

 
 

1.000.000,00 
(50%) 

 
 

1.000.000,00 
 (50%) 

 
 
- 

   
6. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ 
 

Мониторинг реализације ЛАПЗ, спроводиће се континуирано анализом података и 
доношењем оцене успешности, при чему ће се извештавање вршити перодично на Општинском већу 
општине Алибунар.  

Финална евалуација ће се обавити на крају 2020.године, односно по завршетку програма. 
Кључни индикатори су: 
- Обухват теже упошљивих категорија; 
- Ниво укључености различитих категорија; 
- Обим финансијских средстава; 
- Структура финансијских средстава (буџет општине, буџети донатора и други извори); 
 
Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет алата као што су 

евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, анкете, разговори), извештавање, 
званичне евиденције. 
 
 

10. 
 

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени 
гласник РС'', бр. 113/2017 и 50/2018), члана 32. став 1. тачак 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. 
Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на 
предлог Општинског већа општине Алибунар, 
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Скупштина општине Алибунар, на 35. седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Одлуком о финансијској подршци породици са децом (у даљем тексту: Одлука) утврђују се 

права на финансијску подршку породици са децом за коју се средства обезбеђују у буџету Општине 
Алибунар, као и услови и начин за остваривање овог права. 

Права на финансијску подршку породици са децом чине права родитеља и деце која се 
установљавају ради подстицања рађања деце на територији Општине Алибунар и права која се 
установљавају ради побољшавања услов аза задовољавање основних потреба деце при образовању 
и васпитању. 
 

Члан 2. 
Права на финансијску подршку породици са децом су: 

- право на једнократну новчану помоћи за рођено прво, друго, треће и четврто дете; 

- право на опремање нворођенчета – беби пакет; 

- право на бесплатан боравак детета у предшколској установи; 

- право на поклон ђацима првацима; 

- право на бесплатну ужину деце у предшколској установи и у основној школи; 

- право на награду ученику основне и средње школе за остварене резултате током редовног 

школовања. 

 

II ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА РОЂЕНО ДЕТЕ  

 
Члан 3. 

Право на једнократну новчану помоћ за рођено прво дете остварује се у износу од  30.000,00 
динара, а за друго, треће и четврто дете остварује се у износу од 20.000,00 динара. 

  
Члан 4. 

Право на једнократну новчану помоћ за рођено дете остварују мајке за своје прворођено, 
другорођено, трећерођено и четврторођено дете у породици, под следећим условима:  

- да се непосредно брине о детету, односно о деци 

- да има пребивалиште на територији општине Алибунар најмање 6 месеци пре рођења детета 

за које се новчана помоћ тражи; 

- да је држављанин Републике Србије.  

 
Члан 5. 

Редослед рођења детета утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту 
подношења захтева за остваривање овог права.  

 
Члан 6 

У случају да мајка није жива, да је напустила дете, или да је из других објективних разлога 
спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац детета уколико 
испуњава услове из члана 4. ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Мајка остварује право на једнократну помоћ породици за новорођенчад, за прво, друго, треће 

и четврто дете. 
 

Члан 8. 
Право на једнократну помоћ остварује се на основу поднетог захтева мајке у року од шест 

месеци од дана рођења детета. 
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Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за рођено дете подноси се:  
- изјава мајке да непосредно брине о детету 

- извод из матичне књиге рођених за дете за чије рођење се додељује једнократна новчана 

помоћ;  

- изводи из матичне књиге рођених за осталу децу подносиоца захтева;  

- уверење о пребивалишту за мајку, или фотокопија личне карте мајке;  

- број текућег рачуна мајке;  

 
Члан 9. 

Кад отац детета у складу са овом Одлуком подноси захтев за једнократну помоћ за 
новорођено дете, уз захтев за признавање права подноси тражене доказе из члана 8. Одлуке и један 
од следећих доказа: 

- извод из матичне књиге умрлих; 

- уверење органа старатељства (о чињеници да мајка не врши родитељство над дететом - не 

старије од 6 месеци); 

- уверење надлежног суда да је мајка лишена родитељског права (не старије од 6 месеци); 

- извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке (не старије од 6 

месеци), или оверена копија решења надлежног суда којим је мајка лишена пословне 

способности; 

- потврда надлежне установе о почетку и  трајању издржавања казне затвора за мајку.  

 
III   ПРАВО НА ОПРЕМАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА - БЕБИ ПАКЕТ 
 

Члан 10 
Право на опремање новорођенчета – беби пакет остварује родитељ под условом да  има 

пребивалиште на територији општине Алибунар најмање 6 месеци пре рођења детета. 
Право из става 1. овог члана остварује и родитељ којем се роде близанци, тројке или 

четворке. 
Право на опремање новорођенчета - беби пакет реализује се исплатом новчаних средстава 

или давањем поклона (беби опреме) у одређеној вредности. 
Председник општине решењем утврђује висину средстава и начин доделе средстава за 

опремање новорођенчета са територије општине Алибунар. 
Право из става 1. овог члана остварује се на основу захтева једног од родитеља детета, уз 

који се прилаже:  
- извод из матичне књиге рођених за дете;  

- очитане копије личне карте родитеља;  

 
IV   ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  
 

Члан 11. 
 Право на регресирање боравка деце од 100% у Предшколској установи ''Полетарац'' 

Алибунар имају деца са сталним местом пребивалишта, односно боравишта на територији општине 
Алибунар, ако су: 

1. деца из породица корисника новчане социјалне помоћи; 

2. деца без родитељског старања, на породичном смештају; 

3. деца незапослених и запослених родитеља, која су корисници дечјег додатка или остварују 

минималну новчану нето зараду за одговарајући месец; 

4. деца из породица са троје, четворо и петоро деце,  

5. деца самохраних родитеља, чији родитељи остварују минималну новчану нето  зараду за 

одговарајући месец, или дечији додатак. 

6. деца са сметњама у развоју. 

 
Родитељ или старатељ детета које испуњава један од критеријума из става 1. овог члана, 

ради остваривања предметног права, прилаже Предшколској установи ''Полетарац'', а ова Одељењу 
за привреду, јавне службе и развој Општинске управе: захтев, фотокопију своје личне карте или 
електронски очитану личну карту и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета за које се 
тражи остваривање предметног права. 
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Поред документације из претходног става овог члана, подносилац је дужан да достави и 
следећу посебну документацију за следеће категорије из става 1. овог члана  Одлуке: 

1. за категорије под тачкама 1. и 2. – одговарајућу потврду или уверење из Центра за социјални 

рад ''1. март'' Алибунар; 

2. за категорију под тачком 3. – за незапослене решење о праву на дечији додатак, а за 

запослене или решење о праву на дечији додатак или просек последње три месечне зараде; 

3. за категорију под тачком 4. – фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу;  

4. за категорију по тачком 5. – пресуда о разводу брака, решење суда о старатељству или изјава 

два сведока за ванбрачно рођено дете, односно извод из матичне књиге умрлих за 

преминулог родитеља, просек последње три минималне  новчане  нето зараде, или решење о 

праву на дечији додатак; 

5. за категорију под тачком 6. – решење о категоризацији или извештај лекара специјалисте или 

мишљење Интерресорне комисије општине Алибунар. 

 Подносилац захтева је дужан да промену основа стицања права пријави Одељењу за 
привреду, јавне службе и развој Општинске управе Алибунар у року од 7 дана од дана настанка 
промене. 

Право на бесплатан боравак из става 1. овог члана утврђује Општинска управа, надлежно 
одељење за послове социјалне заштите за текућу школску годину издавањем решења, ценећи 
приложену документацију. 
  
V   ПРАВО НА ПОКЛОН ЂАЦИМА ПРВАЦИМА  
 

Члан 12. 
Право на поклон ђацима првацима имају сви ученици који у одговарајућој школској години 

упишу први разред основне школе у општини Алибунар.  
Пакет се састоји од школског прибора и школскe торбe.  
Основне школе достављају Општинској управи Алибунар, Одељењу за привреду, јавне 

службе и развој податке о броју деце уписане у први разред за сваку школску годину најкасније до 01. 
августа текуће године. 

Председник општине решењем утврђује висину средстава и начин доделе поклона ђацима 
првацима пре почетка сваке школске године.  
 

VI   ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ ДЕЦE У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И У ОСНОВНОЈ  

ШКОЛИ 

 

Члан 13. 

          Право на бесплатну ужину признаје се деци у предшколској установи и редовним ученицима 
основних школа са пребивалиштем на територији општине Алибунар, који припадају следећим 
категоријама: 

1. деци из породица корисника НСП-а; 

2. деци самохраних родитеља,чији родитељи остварују минималну месечну новчану зараду или 

дечији додатак; 

3. деци са сметњама у развоју; 

4. деци без родитељског старања на породичном смештају; 

5. деци из породица са троје, четворо и петоро деце;  

6. деци незапослених и запослених родитеља, која су корисници дечјег додатка, или остварују 

минималну месечну новчану зараду. 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну ужину родитељ, старатељ или хранитељ 
доставља следећу документацију: 

1. копија личне карте или електронски очитана лична карта родитеља, старатеља или 

хранитеља; 

2. копија извода из матичне књиге рођених ученика за кога се подноси захтев; 

3. за категорије под тачком 1. – одговарајућа потврда или уверење Центра за социјални рад ''1. 

март'' Алибунар; 

4. за категорије под тачком 2. – пресуда о разводу брака, решење суда о старатељству или 

изјава два сведока за ванбрачно рођено дете, односно извод из матичне књиге умрлих за 
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преминулог родитеља, просек последње три минималне  новчане  нето зараде, или  решење 

о праву на дечији додатак; 

5. за категорије под тачком 3. – решење о категоризацији или извештај лекара специјалисте или 

мишљење Интерресорне комисије општине Алибунар; 

6. за категорије под тачком 4. – одговарајући акт Центра за социјални рад ''1, март'' Алибунар; 

7. за категорије под тачком 5. – копије извода из матичне књиге рођених за сву децу из 

домаћинства; 

8. за категорије под тачком 6. – за незапослене решење о праву на дечији додатак, а за 

запослене или  решење о праву на дечији додатак или просек последње три минималне 

новчане нето зараде. 

 Захтев за остваривање права на бесплатну ужину подноси се основној школи коју ученик 
похађа, а која списак ученика који су поднели захтев са пратећом документацијом 
прослеђује Општинској управи, Одељењу за привреду, јавне службе и развој, које решењем утврђује 
право, ценећи поднету документацију. 
       По захтеву реализатора права, а до 15-тог дана у месецу за претходни месец, надлежно 
одељење Општинске управе врши пренос средстава за реализацију права на бесплатну ужину, за 
сваки месец појединачно текуће школске године. 
 

Члан 14. 

 Основна школа доставља Општинској управи, Одељењу за привреду, јавне службе и развој  
до 15-тог у месецу за претходни месец, захтев за пренос средстава за исхрану деце из члана 13. ове 
Одлуке, према броју дана коришћења исхране и цени у дневном износу по детету.  
 Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се оверен месечни извештај о броју дана 
коришћења исхране за свако дете. Месечни извештај садржи податке о имену, презимену, броју 
Решења Општинске управе, броју дана коришћења исхране, као и обрачунат укупан износ накнаде по 
детету 
 
VII   ПРАВО НА НАГРАДУ УЧЕНИКУ ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ ТОКОМ РЕДОВНОГ 
ШКОЛОВАЊА 
 

Члан 15. 
Право на награду има ученик који је заузео једно од прва три места на републичким 

такмичењима из области знања и спорта, а који је уписан у школу са територије општине Алибунар. 
Право на награду има и ученик који је остварио одличан успех на крају завршеног разреда 

основне и средње школе и ученици који су стекли ''Вукову диплому''.   
Надлежна школа доставља Општинској управи обавештење у коме наводи основне податке о 

ученику, такмичењу и оствареним резултатима. 
Право на награду реализује се исплатом новчаних средстава, или давањем поклона у 

одређеној вредности. 
Председник општине решењем утврђује висину средстава и начин доделе награде. 

 
VIII   ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ  

 
Члан 16. 

О захтевима за остваривање права из ове Одлуке решава у првом степену надлежно 
одељење Општинске управе општине Алибунар.  
 

Члан 17. 
Поступак за остваривање права из ове Одлуке покреће се по захтеву странке, осим за 

остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 4., коју покреће школа по службеној дужности.  
Кад се као корисник права појављује породица, за носиоца права се одређује један пословно 

способан члан породице. Изузетно, чланом породице не сматра се извршилац насиља у породици, 
односно његови приходи не утичу на право жртава насиља у породици да остваре право из ове 
Одлуке, ако испуњавају друге услове прописане овом Одлуком.  

Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем 
управном поступку.  

Ради потпунијег утврђивања чињеничног стања орган који води поступак може прибављати 
мишљења месних заједница, као и других установа, организација, удружења и појединаца.  
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Члан 18. 

По жалби на решење Општинске управе општине Алибунар, Одељења за привреду, јавне 
службе и развој у другом степену решава Општинско веће општине Алибунар.  
 

Члан 19. 
Рокови за подношење захтева за остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 1. и 2 ове 

Одлуке износе 6 месеци од дана рођења детета. 
Захтеви за остваривање права из члана 2. став 1. алинеја 3, 4, 5. и 6. ове Одлуке подноси се 

на  почетку  школске године, односно у току школске године ако су се стекли услови за стицање 
наведених права.  
 

Члан 20. 
Корисник права из члана 2. ове Одлуке дужан је да пријави сваку промену која је од утицаја на 

остваривање ових права најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене.  
Корисник права који је на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем 

промена које утичу на губитак и обим утврђених права, остварио неко право из ове Одлуке, дужан је 
да у складу са законом надокнади штету.  
 
IX   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА  
 

Члан 21. 
Права из ове Одлуке су права од општег локалног интереса, и о њиховом обезбеђивању стара 

се општина Алибунар, по одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом.  
Средства за остваривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Алибунар за 

сваку буџетску годину.  
На основу правноснажног првостепеног решења Општинске управе општине Алибунар, 

Одељења за привреду, јавне службе и развој, односно на основу другостепеног решења Општинског 
већа општине Алибунар, којим се утврђује неко од права из ове Одлуке, Одељење за финансије ће 
извршити пренос финансијских средстава кориснику.  
 
IX   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 22. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи члан 12. и 13. Правилника о ближим 

условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у 
области социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2014, 37/2019). 

 
Члан 23. 

Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар''.   
 
 
Број: 183-8/2020-04 
Алибунар, дана 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

11. 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 11) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 40. и члана 117.  Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине 
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Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број, 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на својој 35. седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године, 

доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

У 2019. ГОДИНИ 
 
 

1. Усваја се Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Алибунар у 2019. години, број 82-1-11/19-04 од 26. децембра 2019. године. 

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

 
 
Број: 217-2/2020-04 
У Алибунару, дана 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

12. 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 11) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 40. и члана 117.  Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број, 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на својој 35. седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године, 

доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

У 2020. ГОДИНИ 
 
 

1. Усваја се Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар у 2020. 

години, који је предложио Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар. 

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

 
 
Број: 217-3/2020-04 
У Алибунару, дана 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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13. 
 

На основу члана 50. став 2.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 
1. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине, на 35. седници одржаној 
дана 07. фебруара 2020. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИКЛИЋ ВОЈИСЛАВА  

СА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Диклић Војислав из Новог Козјака функције члана Општинског већа 

општине Алибунар. 

2. Мандат разрешеног члана Општинског већа општине Алибунар престаје од дана разрешења, 

односно од 07. фебруара 2020. године. 

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 
Правни основ за доношење Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар 

садржан је у члану 50. став 2.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 1. и члана 
117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 
22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 11/2019), 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 накчин на који је изабран. Истовремено са предлогом 
за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је 
дужан да Скупштини 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 159. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Председник општине поднео је писмени предлог да се Војислав Диклић разреши функције 
члана Општинског већа општине Алибунар. Истовремено, председник општине поднео је писмени 
предлог за кандидата за члана општинског већа и предложио да се Петар Зајка изабере за члана 
општинског већа. 

Обзиром да се избор и разрешење члана општинског већа врши тајним гласањем, Скупштина 
општине је донела решење о именовању гласачког одбора у саставу: 1) Ивана Нешић, председник, 2) 
Слободан Павловић, члан, и 3) Мирјана Дидановић, члан. Гласачки одбор спровео је тајно гласање и 
сачинио записник о гласању. Са 15 гласова ЗА скупштина је донела одлуку да се Војислав Диклић 
разреши функције 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 од дана доношења. 

 
Број: 013-4/2020-04  
Алибунар, 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 07.02.2020. 

 

 

 

Број 5– Страна 19 

14. 
 

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 
1. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине, на 35. седници одржаној 
дана 07. фебруара 2020. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЗАЈКА ПЕТРА  

НА ФУНКЦИЈУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. БИРА СЕ Зајка Петар из Владимировца на функцију члана Општинског већа општине 

Алибунар. 

2. Мандат изабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора, 

односно од 07. фебруара 2020. године, а трајаће најдуже до истека мандата Општинског већа 

општине Алибунар. 

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 
Правни основ за доношење Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар 

садржан је у члану 50. став 2. и 4.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 
1. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019), 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 накчин на који је изабран. Истовремено са 
предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник 
Општине је дужан да Скупштини 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 159. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Председник општине поднео је писмени предлог да се Петар Зајка изабере за члана 
Општинског већа. 

Обзиром да се избор и разрешење члана општинског већа врши тајним гласањем, Скупштина 
општине је донела решење о именовању гласачког одбора у саставу: 1) Ивана Нешић, председник, 2) 
Слободан Павловић, члан, и 3) Мирјана Дидановић, члан. Гласачки одбор спровео је тајно гласање и 
сачинио записник о гласању. Са 15 гласова ЗА скупштина је донела одлуку да се Петар Зајка изабере 
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 од дана доношења. 

 
Број: 013-5/2020-04  
Алибунар, 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 07.02.2020. 

 

 

 

Број 5– Страна 20 

15. 
 

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 
1. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине, на 35. седници одржаној 
дана 07. фебруара 2020. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ СТАНКОВ МИЛАНА  

НА ФУНКЦИЈУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. БИРА СЕ Станков Милан из Добрице на функцију члана Општинског већа општине 

Алибунар. 

2. Мандат изабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора, 

односно од 07. фебруара 2020. године, а трајаће најдуже до истека мандата Општинског већа 

општине Алибунар. 

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 
Правни основ за доношење Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар 

садржан је у члану 50. став 2. и 4.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 
1. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019), 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 накчин на који је изабран. Истовремено са 
предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник 
Општине је дужан да Скупштини 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 159. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Председник општине поднео је писмени предлог да се Милан Станков изабере за члана 
Општинског већа. 

Обзиром да се избор и разрешење члана општинског већа врши тајним гласањем, Скупштина 
општине је донела решење о именовању гласачког одбора у саставу: 1) Ивана Нешић, председник, 2) 
Слободан Павловић, члан, и 3) Мирјана Дидановић, члан. Гласачки одбор спровео је тајно гласање и 
сачинио записник о гласању. Са 15 гласова ЗА скупштина је донела одлуку да се Милан Станков 
изабере 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 од дана доношења. 

 
Број: 013-6/2020-04  
Алибунар, 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 07.02.2020. 

 

 

 

Број 5– Страна 21 

16. 
 

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 
1. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине, на 35. седници одржаној 
дана 07. фебруара 2020. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ БАБА ЈОНА  

НА ФУНКЦИЈУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. БИРА СЕ Баба Јон из Селеуша на функцију члана Општинског већа општине Алибунар. 

2. Мандат изабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора, 

односно од 07. фебруара 2020. године, а трајаће најдуже до истека мандата Општинског већа 

општине Алибунар. 

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 
Правни основ за доношење Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар 

садржан је у члану 50. став 2. и 4.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13., члана 66. став 
1. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и чланова 46. и 159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019), 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 накчин на који је изабран. Истовремено са 
предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник 
Општине је дужан да Скупштини 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 159. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Председник општине поднео је писмени предлог да се Јон Баба изабере за члана Општинског 
већа. 

Обзиром да се избор и разрешење члана општинског већа врши тајним гласањем, Скупштина 
општине је донела решење о именовању гласачког одбора у саставу: 1) Ивана Нешић, председник, 2) 
Слободан Павловић, члан, и 3) Мирјана Дидановић, члан. Гласачки одбор спровео је тајно гласање и 
сачинио записник о гласању. Са 15 гласова ЗА скупштина је донела одлуку да се Јон Баба изабере 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 од дана доношења. 

 
Број: 013-7/2020-04  
Алибунар, 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 07.02.2020. 

 

 

 

Број 5– Страна 22 

17. 
 

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 33., члана 
44. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и члана 159. и 160. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 11/2019), 

Скупштина општине Алибунар, на 35. седници одржаној 07.02.2020. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 
I 

Овим Решењем образује се Општинска изборна комисија општине Алибунар у сталном 
саставу (у даљем тексту: Изборна комисија). 

Изборна комисија има председника, заменика председника, шест чланова и њихове заменике. 
Изборна комисија има секретара и заменика секретара који учествују у раду Изборне комисије 

без права одлучивања. 
 

II 
У Изборну комисију именују се: 

 
За председника: Зоран Пребирачевић, дипломирани правник – на предлог Коалиције ''Александар 
Вучић – Србија побеђује'', 
За заменика председника: Бранислава Тодоров, дипломирани правник – на предлог Коалиције 
''Александар Вучић – Србија побеђује'', 

 
1. за члана: Станислава Секулић - на предлог Коалиције ''Александар Вучић – Србија 

побеђује'', 
за заменика члана: Милан Орлић - на предлог Коалиције ''Александар Вучић – Србија 
побеђује'', 

2. за члана: Илија Пенца - на предлог Коалиције ''Александар Вучић – Србија побеђује'', 
за заменика члана: Виолета Вуковић - на предлог Коалиције ''Александар Вучић – Србија 
побеђује'', 

3. за члана: Ивана Менгер - на предлог Одборничке групе СНП – СРС – Самостални одборник, 
за заменика члана: Младен Цицовић - на предлог Одборничке групе СНП – СРС – 
Самостални одборник, 

4. за члана: Снежана Јовановић - на предлог Социјалистичке партије Србије, 
за заменика члана: Владимир Зекавица - на предлог Социјалистичке партије Србије, 

5. за члана: Тереза Васиљевић - на предлог Социјалистичке партије Србије, 
за заменика члана: Душан Боројевић - на предлог Социјалистичке партије Србије, 

6. за члана: Звонко Стевић - на предлог Социјалистичке партије Србије, 
за заменика члана: Лазар Рајков - на предлог Социјалистичке партије Србије, 

 
За секретара Изборне комисије: Биљана Враговић, дипломирани правник, 
За заменика секретара Изборне комисије: Јована Максимовић, дипломирани правник. 
 

III 
Изборна комисија спроводи изборе за одборнике Скупштине општине Алибунар и обавља 

послове сагласно Закону о локалним изборима. 
Изборн акомисија у свом раду сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне 

комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике. 
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IV 
Мандат Изборне комисије је четири године и почиње да тече даном ступања на снагу овог 

Решења. 
 

V 
Изборна комисија има право на накнаду за рад. 
Висина накнаде одређује се актом Изборне комисије. 

 
VI 

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Општинске 
изборне комисије из претходног сазива, као и све измене наведеног решења и престаје мандат 
председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара 
Изборне комисје из претходног сазива. 
 

VII 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 

VIII 
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења 

решења. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења о именовању Општинске изборне комисије општине 
Алибунар произилази из члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 33., члана 
44. и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 22/2019) и члана 159. и 160. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 11/2019). 

Чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да Изборну комисију у сталном 
сасаву чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно 
броју одборника. 

Истим чланом прописано је да изборна комисија има секретара кога именује скупштина 
јединице локалне самоуправе. Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања. 
Председник, чланови изборне комисије у сталном и проширеном састави и њен секретар имају 
заменике. За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 
именује се лице које је дипломирани правник. 

Истим чланом прописано је да је против решења скупштине јединцие локалне самоуправе о 
именовању председника и чланова изборне комисије у сталном саставу допуштена жалба Управном 
суду у року од 24 часа од доношења решења. 

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописана је надлежност Скуштине општине. 
Чланом 40. став 1. тачка 33. Статута општине Алибунар прописана је надлежност скупштине 

општине да образује општинску изборну комисију, чланом 44. прописана је надлежност за оснивање 
радних тела, а чланом 117. прописана су акта која доноси Скупштина општине. 

Чланом 159. и 160. Пословника Скупштине општине Алибунар прописана су акта која доноси 
Скупштина општине. 

У Скупштини општине Алибунар образоване су следеће одборничке групе: Одборничка група 
Коалиција ''Александар Вучић – Србија побеђује'', одборничка група Социјалистичке партије Србије и 
одборничка група СНП-СРС-Самостални одборник. 

Предлог за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Општинске 
изборне комисије упутиле су, сагласно члану 14. Закона о локалним изборима, одборничке групе у 
Скупштини општине Алибунар и то: Одборничка група Коалиција ''Александар Вучић – Србија 
побеђује'' која броји 8 одборника од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар – предлог за 
председника, заменика председника, два члана и два заменика члана, одборничка група 
Социјалистичке партије Србије која броји 4 одборника предлог за три члана и три заменика члана, и 
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одборничка група СНП – СРС – Самостални одборник предлог за једног члана и једног заменика 
члана Општинске изборне комисије. 

Разматрајући предлоге одборничких група, Одбор за избор и именовање Скупштине општине 
Алибунар прихватио је предлоге одборничких група и утврдио да не постоје законске сметње за 
именовање председника, заменика председника, чланова и заменика чланова у Изборну комисију. 

Приликом утврђивања састава Општинске изборне комисије водило се рачуна о примени 
члана 13. Закона о локалним изборима којим је прописано да ниједна политичка странка или 
страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за 
спровођење избора. 

У Решењу о именовању Општинске изборне комисије је, поред личног имена и функције 
председника, заменика председника, чланова и заменика чланова наведен назив политичке странке, 
односно страначке коалиције, на чији предог је именован. 

Скупштина општине Алибунар је прихватила предлоге одборничких група у Скупштини 
општине Алибунар и предлог Одбора за избор и именовање, те је, на основу горе изнетог, донето 
решење као што гласи у диспозитиву. 
 
Број: 020-8/2020-04 
Алибунар, 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

18. 
 

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011) и 
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 22/2019),  

Скупштина општине Алибунар, на 35. седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године, 
доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР 
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

1. Александра Николић разрешава се функције члана Управног одбора Центра за социјални 

рад ''1. март'' Алибунар из реда представника запослених. 

2. Драган Ђунисић именује се на функцију члана Управног одбора Центра за социјални рад ''1. 

март'' Алибунар из реда представника запослених.  

3. Мандат разрешеног члана Управног одбора престаје даном разрешења. 

4. Мандат новоименованог члана Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар 

трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' 

Алибунар, а почиње да тече од дана именовања. 

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

 
 
Број: 551-1/2020-04 
У Алибунару, дана 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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19. 
 

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011) и 
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 22/2019),  

Скупштина општине Алибунар, на 35. седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године, 
доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР 
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

1. Александра Берлован Скумпија разрешава се функције члана Надзорног одбора Центра за 

социјални рад ''1. март'' Алибунар из реда представника запослених. 

2. Гордана Пенић именује се на функцију члана Надзорног одбора Центра за социјални рад ''1. 

март'' Алибунар из реда представника запослених.  

3. Мандат разрешеног члана Надзорног одбора престаје даном разрешења. 

4. Мандат новоименованог члана Надзорног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар 

трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' 

Алибунар, а почиње да тече од дана именовања. 

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

 
 
Број: 551-2/2020-04 
У Алибунару, дана 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

20. 
 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'' број 22/2019),  

Скупштина општине Алибунар на својој 35. седници одржаној дана 07. фебруара 2020. године 
доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''Т.Г. МАСАРИК'' ЈАНОШИК  
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Мартина Берза из Вршца функције члана Школског одбора Основне 

школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик из реда представника запослених. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Валентина Шћерба из Јаношика на функцију члана Школског одбора 

Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик из реда представника запослених. 

3. Мандат разрешеног члана престаје даном разрешења, а мандат новоименованог члана 

Школског одбора почиње даном именовања, односно од 07. фебруара 2020. године и 

трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора. 

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

Алибунар''. 
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Број: 022-1/2020-04 
У Алибунару, дана 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

21. 
 

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 2. Одлуке о одређивању органа 
општине Алибунар надлежних за доношење одлука и аката у спровођењу Закона о пољопривредном 
земљишту, број 020-49/2019-04 од 14. маја 2019. године, а у вези са чланом  62. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), те члана 40. и 44. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и чланова 102. и 159. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 

Скупштина општине Алибунар на 35. седници од 07. фебруара 2020. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

I 
У Решењу о образовању Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2020. годину (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 39/2019), у члану III став 2. додаје се: 

''6. Дејан Павловић.'' 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 020-11/2020-04 
Алибунар, 07. фебруара 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 
 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 
 
 

22. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
Општински штаб за ванредне ситуације 
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Број: 82-1-9/2019-01 
Дана: 16.12.2019. године.- 
 А Л И Б У Н А Р 
 

 
  На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама (”Сл. гласник РС”, број: 87/18) и члана  3. став 2 Пословника о 
раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар,  број: 020-43/11-04  од 12. октобра 
2011. године, Штаб  п о д н о с и, 
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У 2019. ГОДИНИ 

 
 Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) образован 
је Одлуком Скупштине општине Алибунар као оперативно-стручно тело за прадћење активности на 
смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним  ситуацијама за територију 
своје надлежности. 

Послове и задатке из своје надлежности Штаб обавља у складу са: 
1. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредниим ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр. 87/18), 
2. Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације  („Сл.гласник РС“ бр. 5/11), 
3. Пословником о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, број:020-

43/11-04, од 12.10.2011. године и 
4. Другим прописима и општим актима донетим на основу Закона. 

У току 2019. извршено је ажурирање Одлуке о образовању штаба за за ванредне ситуације 
општине Алибунар, која је и усвојена на седници СО-е, у складу са новим Законом и важећим 
прописима.   

Такође, Решењем о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова 
штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, Скупштина општине је  именовала  чланове Штаба, 
у односу на кадровске промене на територији Општине, а у складу са важећим законским прописима.  

У току 2019.године у редовном заседању одржано четири (4) седнице. Потреба за радом у 
ванредном заседању није било.   
 
 
РАД ШТАБА У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ 
 
 Уредовном заседању, на  четири седнице, Штаб је разматрао 14 тачке дневног реда и том 
приликом усвојио је 1 норм. документ, 10 закључака/правних аката/, 2 оперативна плана,  у складу са 
важећим прописима који уређују област ванредних ситуација.  
 Поред  тога, а у складу са Законом и другим прописима за потребе Општине и њених органа 
израђени су предлози општих акта, предлози превентивних и  оперативних мера за спровођење 
задатака у предстојећем зимском прериоду, као и предлози Извештаја о раду Штаба и Програм рада 
Штаба за 2020.годину, који су достављени Скупштини општине на усвајање. 

 Такође, Општински штаб за ванредене ситуације општине Алибунар је у 2019.години 
учествовао на Командно-симулационој вежби „Вршац 2019“ године, која је организована у циљу 
смањење ризака од катастрофа и дао допринос у унапређењу руковођења и подизању капацитета 
окружних, градских и општинских штабова за ванредне ситуације.  

Програмом рада Штаба за 2019.годину, који је усвојила Скупштина општине, планирано је 12 
задатака и обавеза, при чему је реализовано осам (8) задатака, а четири (4) нису реализована и 
пренета су на реализацију у наредну годину. Међутим, у току године, у односу на планиране 
активности, реализовне су две (2), које нису биле обухваћене Програмом рада у планираној години и 
односе се  на реализацију обавеза припрема оспособљених правних лица од значаја за заштиту и 
спасавање Општине за извршавање мера и задатака заштите и спасавања грађана, материјалних и 
других добара у случају опасности и несреће изазваних елементарним непогодама и другим 
несрећама /Одређивање задатака оспособљеним правним лицима за заштиту и спасавање у 
случајевима опасности од несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама као и 
задаци оспособљеним правним лицима ЗиС општине на предузимању припрема за предузимање и 
спровођење превентивних и оперативних мера у циљу спречавању настанка и ублажавању ризика од 
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елелементарних непогода изазване обилним падавинама и градом, као и предузимању превентивних 
мера ЗиС у предстојећем зимском периоду 2019/2020.године. 
Приоритет у извршавању послова заштите и спасавања дат је на реализацију задатака и обавеза из 
претходне године а односе се на израду, усаглашавање, разматрање и усвајање планских 
докумената (Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и израду Плана 
заштите и спашавања*), припремама Општине, њених органа и општинске управе за обављање 
послова заштите и спсавања у складу са законом, као и у планском и организованом 
имплементирању, предузимању и спровођењу превентивних и оперативних мера заштите и 
спасавања у областима заштите од пожара, поплава, олуних ветрова, снежних наноса и других 
елементарних непогода и несрећа у складу са процењеним и идентрфикованим опасностима на 
подручју територијалне надлежности. У претхдној години извршена је попуна јединица опште намене 
(280) људи, али није реализована обука и опемање истих. Обзиром да Закон о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредниим ситуацијама предвиђа да јединице локалне самоуправе могу 
бити ослобођене обавезе образовања јединица цивилне заштите опште намене, уколико ЈЛС има 
уговором дефинасан однос са добровољним ватрогасним друштвом у смислу обавезности њиховог 
учешћа у заштити и спасавњу људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, као и 
обавезности ЈЛС да делом финансира њихово опремање и обучавање, у овом тренутку, неопходно је 
размотрити економски повољнији начин за локалну самоуправу за испуњавање ове законске обавезе 
и  извршавање овог задатка.   

Имајући напред наведено у виду,  као и чињиницу да су Општина и њени органи у протеклом 
периоду, донели сва правна акта из своје надлежности, може се констативати да су се стекли сви 
предуслови за несметан рад Штаба, Општине, њених органа, субјеката заштите и спасавања за 
ефикасно спровођење мера и задатака из своје надлежности, у складу са Законом, а односе се на 
заштиту и спасавање људи, материјалних, културних добара и животне средине. 
 За реализацију редовних задатака и обавеза у 2019.години Штаб није имао утрошак 
финансијских средстава. 
 
РАД ШТАБА У ВАНРЕДНОМ ЗАСЕДАЊУ 
 

У току 2019.године није било потреба за радом Штаба у ванредном заседању. 
 
МЕРЕ И ЗАДАЦИ У 2020.ГОДИНИ  
 
 Имајући у виду изнете констатације, нереализоване задатке, утврђене Програмом рада Штаба 
за 2019.годину, у циљу побољшања рада Штаба и довођења у више функционално стање спремности 
за извршавање обавеза заштите и спасавања у 2020.години, неопходно је предузети следеће мере: 
 

1. Плански и организовано унапредити рад Штаба обучавањем и оспособњавањем чланова 
за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и руковођењу и координирању 
рада субјеката система смањења ризика од  катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама на спровођењу мера и задатака цививилне заштите, похађањем 
организованих  семинара у Националном тренинг центру МУП-а  и другим организованим 
видовима обуке током године; 

2. Одредити приоритете извршавања обавеза Штаба у складу са прописима који ближе 
уређују област рада, у циљу побољшања  организације и функционисања заштите и 
спасавања за подручје територијалне надлежности. 

3. Плански и организовано, побољшати спремност оспособљених субјеката за извршавање 
задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

4. Унапредити сарадњу са надлежним службама МУП-а у извршавању  задатака 
организације и функционисања заштите и спасавања; 

5. Континуирано анализирати и пратити достигнути ниво припрема и стање спремности 
Општине и њених органа и служби, оспособљених правних лица и других субјеката 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

6. По потреби, а у циљу побољшања квалитета рада Штаба, ослањати се на расположиве 
кадровске и друге потенцијале Општине. 
 
 

Напомена: 
*У току 2019.године:  
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- Израђена је Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине 
Алибунар, на коју је датата сагласност решењем  МУП-а , Сектора за ванредне ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у Панчеву  под 09/23 број: 4813/19-1 од 17.05.2019.године, и 
иста је усвојена  на  Општинском већу  општине Алибунар, број закључка: 06-58/2018-04 од 
21.06.2019.године,  

- Израђен је План заштите и спасавања општине Алибунар на који је датата сагласност 
решењем  МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву  
под 09.22 број: 217-18093/19-1 од 03.12.2019.године. 

 
КОМАНДАНТ ШТАБА, 
Душан Дакић, с.р. 
 
 

23. 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама (”Сл. гласник РС”, број: 87/18), члана 14. став 1.  Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације (”Сл. гласник Р. Србије”, број: 98/2010), и члана  3. став 2 
Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар,  број: 020-43/11-04  
од 12. октобра 2011. године, Општински Штаб за ванредне ситуације општине Алибунар на  31. 
седници, одржаној дана 26.12. 2019. године,  д  о  н  о  с  и, 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
за  2020. годину 

 

Р.Б. 
НАЗИВ ЗАДАТКА 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ САРАЂУЈЕ 

РОК 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАПОМЕНА 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Организациони, кадровски 
и др. послови из 
надлежности Штаба 

К-даант Штаба - заменик к-данта, 
-       начелник 
Штаба 

током године  

2. Разматрање стања 
исправности 
инсталираних сирена на 
подручју Општине, 
утврђивање плана мера 
за отклањање уочених 
недостатака и израде 
студије покривености 
система за јавно 
узбуњивање (акустичке 
студије) 

 
Штаб и  
Општинска 
управа 

 
-надлежна 
сл.МУП-а 
-начелник 
Општ.управе 

 
 

март-август 

Подноси 
Општинском 

већу 

3. Обављање послова и 
задатака унапређење 
мера заштите и 
спасавања по врстама 
опасности 

 
Штаб 

 
-надлежна сл. 

МУП-а 

 
Током године 

             
по потреби 

4. Разматрање анализе 
стања попуне, опремања 
и обучавања јединица 
опште намене на подручју 
Општине 

 
Штаб 

-надлежна 
сл.МУП-а 
-начелник 
Општ.управе 

 
март 

 

5. Разматрање предлога 
Програма обуке 
припадника јединица 
опште намене  

Штаб -Општинска 
управа 

јун  

6. Разматрање анализе 
стања и достигнутог 
степена припрема 
субјеката за заштиту и 
спасавање на подручју 
Општине 

 
Штаб 

-надлежна 
сл.МУП-а 
-начелник 
Општ.управе 

септембар- 
новембар 
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7. Разматрање предлога 
планираних финансијских 
средстава за потребе 
ванредних ситуација у 
2021.години 

Штаб -Општинска 
управа 

новембар  

8. Обављање др. послова и 
задатака по предлогу 
Републичког, Покрајинског 
и окружног ШЦЗ или 
надлежне службе МУП-а 

Штаб -надлежни 
Штабови ЦЗ и 
-надлежна сл. 
МУП-а 

током године  

 
9. 

Израда предлог 
Извештаја о раду Штаба 
за 2020.годину 

Штаб надлежна сл. 
МУП-а 

децембар  

10.  Израда предлога 
Програма рада Штаба за 
2021.годину 

Штаб надлежна сл. 
МУП-а 

децембар  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
Број:  82-1-10/2019-04 
Дана: 16.12.2019.године 
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА     
Душан Дакић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
прикључног далековода 400 kV за ветропарк ''Банат'' у Општини Алибунар до 
прикључног далековода 400 kV (ТС Панчево – ТС Решица) – промењен назив у: 
''Одлука о изради Плана детаљне регулације доводних далековода  400 kV за 
комплекс ветроелектране ''Банат'' у Општини Алибунар од трафостанице 35/400 kV 
са разводним постројењима 400 kV до концентрационог прикључно-разводног 
постројења 400 kV ''Јужни Банат'' (ТС 400/110 kV) и прикључног далековода 400 kV 
од концентрационог прикључно-разводног постројења 400 kV ‘'Јужни Банат'' (ТС 
400/110 kV) до постојећег далековода 400 kV бр. 463 ТС Панчево – ТС Решица'' 

1 

9. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Алибунар за 
2020. годину 

4 

10. Одлука о финансијској подршци породици са децом 11 
11. Решење о усвајању Извештаја о реализацији послова и задатака Општинског штаба 

за ванредне ситуације општине Алибунар у 2019. години 
16 

12. Решење о усвајању Програма рада Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Алибунар у 2020. години 

17 

13. Решење о разрешењу Диклић Војислава са функције члана Општинског већа 
општине Алибунар 

18 

14. Решење о избору Зајка Петра на функцију члана Општинског већа општине 
Алибунар 

19 

15. Решење о избору Станков Милана на функцију члана Општинског већа општине 
Алибунар 

20 

16. Решење о избору Баба Јона на функцију члана Општинског већа општине Алибунар 21 

17. Решење о образовању Општинске изборне комисије општине Алибунар 22 
18. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад 

''1.март'' Алибунар из реда представника запослених 
24 

19. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални 
рад ''1.март'' Алибунар из реда представника запослених 

25 

20. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т.Г. 
Масарик'' Јаношик из реда представника запослених 

25 

21. Решење о допуни Решења о образовању Стручне комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Алибунар за 2020. годину 

26 

 
АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

22. Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Алибунар у 2019. години 

26 

23. Програм рада Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар за 2020. годину 29 
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