
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 38. Алибунар, 14. март 2019. године Бесплатан примерак Број 7 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

47. 

 

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 121. Статута 

општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 

3/2015) и Одлуке о приступању промени Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 25/2018), а по добијању Мишљења Министарства за државну управу и локалну 

самоуправу Владе Републике Србије, бр. 110-00-00426/2018-24 од 22.02.2019. године, на предлог 

Општинског већа општине Алибунар, 

 

Скупштина општине Алибунар, на својој 28. седници одржаној 14. марта 2019. 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, 15/2014 и 3/2015), мења се члан 1. који сада гласи: 

''Овим статутом, у складу са законом, уређују се: права и дужности општине Алибунар (у 

даљем   тексту: Општина), начин, услови и облици њиховог остваривања, број одборника Скупштине 

општине, организација и рад органа и служби, одређивање органа овлашћеног за покретање 

поступака пред Уставним односно Управним судом, начин управљања грађана пословима из 

надлежности Општине, услови за остваривање облика непосредне самоураве, спровођење 

обавезног поступка јавне расправе приликом припреме статута, буџета (у делу планирања 

инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода, просторних и 

урбанистичких планова, као и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана 

или захтева једне трећине одборника, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и 

других облика месне самоуправе, службена употреба језика и писама националних мањина као и 

друга питања од значаја за Општину.'' 

 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи: 

''Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе. 

У службеним просторијама органа Општине истичу се само државни симболи, а могу се 

истицати и грб и застава Општине, као и симболи националних мањина, у складу са законом којим се 

регулише заштита права и слобода националних мањина. 
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Истицање симбола аутономне покрајине уз симболе Општине у службеним просторијама 

Општине врши се у складу са прописом који је утврдила аутономна покрајина.''  

 

Члан 3. 

У члану 9. став 2. мења се и гласи: 

''Празник општине утврђује се посебном одлуком Скупштине општине, уз претходну 

сагласност покрајинског органа надлежног за послове локалне самоуправе.'' 

 

Члан 4. 

У члану 10. став 2. мења се и гласи: 

''Општина додељује звање почасног грађанина Општине, уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне самоуправе.'' 

 

Члан 5. 

Члан 11. мења се и гласи: 

''Општина утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност покрајинског 

органа надлежног за послове локалне самоуправе.  

Ако је на територији Општине у службеној употреби језик националне мањине, у поступку 

промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места 

прибавља се мишљење Савета за међунационалне односе и националног савета националне 

мањине.'' 

 

Члан 6. 

Члан 15. мења се и гласи: 

''Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

1) доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја 

општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење 

грађевинског земљишта и пословног простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и 

других објеката од општинског значаја; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и 

образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и 

иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и 

физичке културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права 

осетљивих група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима 

активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште 

услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити 

културних добара од значаја за општину; 

9) стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 

политику руралног развоја; 

10) стара се о оствривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној 

равноправности, као и о јавном информисању у општини; 

11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе општине, 

организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа; 

12) утврђује симболе општине и њихову употребу; 

13) управља општинском имовином и уређује стопе изворних прихода, као и висину локалних 

такси; 

14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
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15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у области одбране, 

заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.), као и 

послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, законом и овим Статутом. 

Јединствени попис послова, који су у складу са законом у надлежности општине, обезбеђује 
министарство надлежно за локалну самоуправу на основу података добијених од општина и органа 
државне управе. 

Општина, у оквиру својих надлежности преко својих органа, прати процес европских 
интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне капацитете, у складу са 
законом и утврђеном политиком Републике Србије.'' 
 

Члан 7. 
У члану 25. став 2. после речи: ''Општине'' уместо тачке ставља се запета и додају речи: ''а 

обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.'' 
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  
''Председник општине, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. овог 

члана, усваја и доставља извештај Скупштини општине.'' 
 

Члан 8. 
У члану 38. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
''За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава 

одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе – када се обавештење, 
тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе.'' 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 9. 
У члану 40. став 1. мења се тачка 6) која сада гласи: 

''6) доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског 
земљишта;''. 
После тачке 6) додаје се нова тачка 6а) која гласи: 

''6а) бира и разрешава локалног омбудсмана;''. 
У тачки 15) бришу се речи: ''и коришћење''. 
У тачки 20) после речи: ''надлежности'' ставља се запета и додају речи: ''која су утврђена 

Пословником Скупштине''. 
После тачке 32) додаје се нова тачка 33) која гласи: 

''33) именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине општине, у складу 
са законом, као и Изборну комисију за изборе чланова савета месних заједница и 
Другостепену изборну комисију за изборе чланова савета месних заједница;''. 
Досадашња тачка 33) постаје тачка 34). 

 
Члан 10. 

У члану 41. став 3. тачка 2), после речи: ''буџет'' додају се речи: и усваја завршни рачун 
буџета''. 

У истом ставу 3. овог члана после тачке 8) додаје се нова тачка 9) која гласи: 
''9) одлучује о образовању, подручју за које се обазује, промени подручја и укидању месних 

заједница и других облика месне замоуправе;'', 
Досадашња тачка 9) постаје тачка 10). 

 
Члан 11. 

У члану 42. после става 2. додају се нови ставови 3-5. који гласе: 
''У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник 

скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају 

хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине, из става 3. овог члана, не односи се на 

сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.'' 

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 6. и 7. 

 

Члан 12. 

Члан 43. мења се и гласи: 
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''Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.  

Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања 

ради упознавања јавности.  

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног 

информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са 

Пословником Скупштине општине. 

У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, 

председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа 

пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду. 

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога 

безбедности и других разлога утврђених законом.''  

 

Члан 13. 

У члану 44. став 2. бришу се речи: ''овим статутом и''. 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

''Број сталних радних тела, начин избора, права и дужности председника, заменика 

председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталниг раднх 

тела Скупштине утврђују се Пословником Скупштине.'' 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

После новог става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

''Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима 

одлучује Скупштина општине.'' 

 

Члан 14. 

После члана 44. додаје се нови поднаслов: ''Општинска изборна комисија'', а после 

поднаслова додаје се нови члан 44а. који гласи: 

''Члан 44а. 

Избор за одборнике Скупштине општине спроводи Општинска изборна комисија. 

Избор, права и дужности председника и чланова Општинске изборне комисије уређују се 

Пословником Скупштине општине.'' 

 

Члан 15. 

У члану 46. додаје се нови став 3. који гласи: 

''Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини.'' 

 

Члан 16. 

У члану 49. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

''Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту 

функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини.'' 

 

Члан 17. 

У члану 50. став 3. мења се и гласи: 

''За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено  високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најамње 

четири године, или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства и 

положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.'' 

 

Члан 18. 

У члану 53. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
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''Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено и 

обједињено одлучује о избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.'' 

 

Члан 19. 

Члан 55. став 1. мења се и гласи: 

''Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава; 

5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама 

које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се 

ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

6) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

7) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на 

коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи 

Општине, уз сагласност надлежног органа; 

8) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине 

општине; 

10) информише јавност о свом раду; 

11) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

12) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

13) доноси одлуке и закључује уговоре о средствима у јавној својини општине (општинској 

својини), у складу са законом и овим Статутом; 

14) врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима Општине.'' 

 
Члан 20. 

У члану 56. став 1. број: ''11'' замењује се бројем: ''7''. 
 

Члан 21. 
У члану 58. после тачке 4) додаје се нова тачка 4а) која гласи: 

''4а) врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице;''. 
После тачке 5) додају се нове тачке 5а) и 5б) које гласе: 

''5а) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је 
оснивач општина; 

5б) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине ради даљег 
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;''. 

 
Члан 22. 

У члану 59. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
''Председник Општине је дужан да обустави од примене акт Општинског већа за који сматра 

да није сагласан закону.'' 
 

Члан 23. 
У члану 64. став 2. после речи: ''Скупштине општине'' тачка се замењује запетом и додају се 

речи: ''уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 42. ст.2. и 3. овог Статута.'' 
У истом члану, после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
''Председник општине може поднети оставку, о чему председник Скупштине општине 

обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине.'' 
 

Члан 24. 
После члана 64. поднаслов мења се и гласи: ''Дејство разрешења и оставке председника 

Општине''. 
У члану 65. после речи: ''Разрешењем'' ставља се запета и додају речи: ''односно оставком''. 

 
Члан 25. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.03.2019. 

 

 

Број 7– Страна 6 

У члану 66. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
''О поднетој оставци заменика председника општине, или члана Општинског већа, председник 

Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.'' 
Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 
Члан 26. 

У члану 69. тачка 6) мења се и гласи: 
''6) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, 

председника општине и Општинског већа;''. 
У истом члану после тачке 7) додаје се нова тачка 8) која гласи: 

''8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-
материјалних послова.'' 

 
Члан 27. 

У члану 72. став 2. мења се и гласи: 
''За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено  високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најамње 
четири године, или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у 
струци и положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.'' 
 

Члан 28. 
У члану 74. став 1. речи: ''Скупштини општине и'', бришу се. 
Став 2. мења се и гласи: 
''Општинско веће разрешава начелника Општинске управе из разлога утврђених законом 

којим се регулишу права, обавезе и одговорности из радног односа службеника на положају.'' 
Став 3. брише се. 

 
Члан 29. 

Члан 75. мења се и гласи: 
''За поједине области (нпр. економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, 

заштита животне средине, пољопривреда и др.) могу се поставити помоћници председника општине. 

Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине. 

Помоћници председника општине: покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше 

друге послове по налогу председника општине. 

Помоћници председника општине се постављају у кабинету председника општине најдуже на 

период док траје дужност председника општине. 

У Општини Алибунар могу се поставити највише два помоћника председника општине.'' 

 

Члан 30. 

У члану 76. став 2. мења се и гласи: 

''Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, служби и организација 

обједињује начелник Општинске управе и доставља Општинском већу на усвајање.'' 

 

Члан 31. 

У члану 77. став 1. тачка 2) уместо речи: ''мандатну'', треба да стоји: ''новчану''. 

 

Члан 32. 

После члана 83. додаје се нови члан 83а. кои гласи: 

''Члан 83а. 

Надлежни орган општине је дужан да на интернет презентацији Општине, односно на други 

примерен начин, обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина 

општине. 

Ради сповођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи 

најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 
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Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе се спроводи у складу са 

прописима који уређују грађанску иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу грађана о 

спровођењу поступка јавне расправе.'' 

 

Члан 33. 

У члану 88. став 4. мења се и гласи: 

''Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, 

под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана Општине са бирачким правом на 

територији Општине.'' 

У ставу 5. истог члана после речи: ''обавезујућа је'' уместо тачке ставља се запета и додају 

речи: ''а Скупштина општине је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену 

суштину у периоду од годину дана од дана доношења одлуке.'' 

 

Члан 34. 

После члана 93. додаје се нови члан 93а. који гласи: 

''Члан 93а. 

Приликом припреме Статута Општине, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких 

планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких планова, као и 

других општих аката на основу предлога најмање 100 грађана са бирачким правом на територији 

Општине, предлагача општег акта, или захтева једне трећине одборника Скупштине општине, 

обавезно се спроводи поступак јавне расправе. 

Време трајања јавне расправе утврђује се актом о спровођењу јавне расправе и не може бити 

краће од 15 дана од дана објављивања обавештења о покретању поступка јавне расправе. 

Питања од значаја за спровођење поступка јавне расправе за питања из става 1. овог члана 

ближе се уређују посебном одлуком, коју доноси Скупштина општине.'' 

 

Члан 35. 

Члан 94. мења се и гласи: 

''Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне 

заједнице и други облици локалне самоуправе. 

Месна заједница може се оснивати за два или више села.'' 

 

Члан 36. 

Члан 96. мења се и гласи: 

''Скупштина општине актом о оснивању месне заједнице одлучује, уз претходно прибављено 

мишљење грађана, о образовању, подручју за које се образује, промени подручја за које се образује 

и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе. 

Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника. 

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице, или другог облика месне 

самоуправе, могу поднети: најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог 

односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће. 

Актом о оснивању месне заједнице, у складу са овим Статутом, утврђују се послови које врши 

месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања, поступак избора савета и 

других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад 

месне заједнице. 

Актом о оснивању месне заједнице уређују се и питања од значаја за избор, састав, задатке и 

овлашћења Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и 

Другостепене изборне комисије за изборе чланова савета месних заједница.''  

 

Члан 37. 

Члан 98. мења се и гласи: 
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''Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне 

самоуправе. 

Избори за савет месне заједнице спроводе по правилима непосредног и тајног гласања на 

основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању месне заједнице. 

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе, има најмање десет грађана са подручја месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе, са бирачким правом на том подручју. На гласачком листићу уписују се имена и 

презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање. 

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова који се 

бирају. 

Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице. 

Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне заједнице, не 

подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.'' 

 

Члан 38. 

После члана 98. додају се нови чланови 98а. и 98б. који гласе: 

''Члан 98а. 

Савет месне заједнице: 

1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 

4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне 

заједнице; 

5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне 

заједнице; 

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) врши и друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом општине, актом о 

оснивању месне заједнице, или другим општинским прописима. 

 

Члан 98б. 

Чланство у органима месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе престаје: 

1) оставком, 

2) због безусловне осуде на казну затвора, 

3) због потпуног или делимичног губљења пословне способности, 

4) због губљења држављанства Републике Србије, или промене пребивалишта ван подручја 

месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, 

5) опозивом, или 

6) смрћу.'' 

 

Члан 39. 

У члану 99. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

''Месна заједница, односно други облик месне самоуправе, доноси финансијски план, на који 

сагласност даје Скупштина општине, у складу са одлуком о буџету.'' 

 

Члан 40. 

После члана 100. поднаслов: ''Организовање рада Општинске управе у месним заједницама'' 

мења се у: ''Организовање рада Општинске управе у месним заједницама и за потребе месне 

заједнице''. 

После поднаслова, у члану 101. додаје се нови став 3. који гласи: 
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''Општина пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финанијско-материјалних послова.'' 

 

Члан 41. 

После члана 101. додаје се поднаслов: ''Надзор над законитошћу рада и аката месне 

заједнице'', испод којег се додају нови чланови 101а. и 101б. који гласе: 

''Члан 101а. 

Општинско веће покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне 

заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом и законом. 

Општинско веће је дужно да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који сматра 

да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана од 

објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 

 

Члан 101б. 

Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статотом, 

актом о оснивању месне заједнице, или другим општинским прописом, указаће на то савету месне 

заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, 

Општинско веће ће поништити општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу 

објављивањем у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

Општинско веће је дужно да предложи председнику општине обустављање финансирања 

активности месне заједнице у којој се финансијска средства не користе у складу са финансијским 

планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.'' 

 

Члан 42. 

После новог члана 101б. додаје се поднаслов: ''Распуштање савета месне заједнице'', а после 

којег се додаје нови члан 101в. који гласи: 

''Члан 101в. 

Савет месне заједнице може се распустити ако: 

1) савет не заседа дуже од три месеца; 

2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове 

савета месне заједнице, или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке; 

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине. 

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине, на предлог 

Општинског већа као органа надлежног за надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице у року од 15 дана 

од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице 

обављаће повереник општине, кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем одлуке 

о распуштању савета месне заједнице.'' 

 

Члан 43. 

Члан 102. мења се и гласи: 

''Општина, органи и службе Општине, као и предузећа, установе и друге организације чији је 
оснивач, удружују се и остварују сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим органима и 
службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати 
средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у 
складу са законом и Статутом. 
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Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих послова из 
надлежности Општине другој јединици локалне самоуправе или предузећу, установи и другој 
организацији чији је она оснивач. 

Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом ради 
заједничког обављања послова из области комуналних делатности, ти послови заједнички се 
обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности.'' 
 

Члан 44. 
После члана 102. додаје се поднаслов: ''Споразум о сарадњи'' и нови чланови 102а-102д. који 

гласе: 
''Члан 102а. 

Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама локалне самоуправе уређују се: назив 

и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге организације, врста, обим и начин 

обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над радом, приступање споразуму 

других јединица локалне самоуправе, поступак иступања односно одустајања од споразума јединице 

локалне самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга питања од значаја за оснивање, рад и 

престанак рада, у складу са законом. 

Скупштина општине одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана већином 

гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству надлежном за локалну 

самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума. 

 

Члан 102б. 

Општина може, заједно са једном или више општина, односно са градом, предложити 

министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање одређених поверених 

послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије 

којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова. 

Општина може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном или више 

општина, односно са градом, заједнички обезбеди извршавање одређених поверених послова, у 

складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије којом се 

уређују ближи усллви и начин заједничког извршавања поверених послова. 

Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана од дана 

достављања предлога. 

Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина општине закључује са једном 

или више општина, односно са градом, споразум о сарадњи, којим се уређује заједничко извршавање 

поверених послова и доставља га министарству надлежном за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања сагласности 

Владе Републике Србије. 

 

Члан 102в. 

Споразумом о сарадњи Општине са једном или више општина, односно са градом, може се 

предвидети оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације. 

У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Општине заједно са надлежним органом 

другог, односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању роководиоца 

заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и њиховој одговорности и 

престанку дужности, у складу са законом. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и 

обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о правима и 

обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму 

послова које за Општину обавља заједнички орган. 

 

Члан 102г. 

Споразумом о сарадњи Општина може уступити одређене послове из своје надлежности 

другој општини, односно граду. 
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Средства за рад органа општине, односно града, који обавља уступљене послове, обезбеђују 

се у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених послова. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају одлучивање о 

правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о 

правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у складу са 

законом. 

Уступљени послови обављају се у име и за рачун Општине, а за њихово обављање одговорна 

је Општина. 

 

Члан 102д. 

Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општине, или друге јединице локалне 

самоуправе учеснице споразума. 

Скупштина општине упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније шест месеци 

пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о томе обавештава 

министарство надлежно за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на захтев 

Општине престаје да важи само у делу који се односи на Општину Алибунар.'' 

 

Члан 45. 

После члана 108. поднаслов: ''Заштитник грађана'' мења се у ''Локални омбудсман''. 

После поднаслова: ''Локални омбудсман'' мења се члан 109. који гласи: 

''У Општини се може установити локални омбудсман, који је овлашћен да независно и 

самостално: контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или 

нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката Општине.  

Начин и делукруг рада, као и начин избора локалног омбудсмана биће регулисани посебном 

одлуком Скупштине општине.'' 

 

Члан 46. 

У члану 113. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

''Савет подноси шестомесечни извештај Скупштини о свом раду'' 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 47. 

У члану 114. речи: ''Врховним судом Србије'' замењују се речима: ''Управним судом.'' 

 

Члан 48. 

У члану 119. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

''Акти из става 1. и 3. овог члана равноправно се објављују и на језицима и писмима који су у 

службеној употреби на територији Општине.'' 

 

Члан 49. 

У члану 121. став 1. број: ''10'' мења се бројем: ''5''. 

У истом члану после става 4. додају се нови ставови 5. и 6. који гласе: 

''Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Општинско веће већином гласова 

од укупног броја чланова Општинског већа. 

О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа на начин и у 

року који одреди Општинско веће.'' 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 

 

Члан 50. 

У члану 122. став 3. брише се.  
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Члан 51. 

Прописи Општине ускладиће се са одредбама ове Одлуке у року од девет месеци од ступања 

на снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

47/2018). 

Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овом Одлуком. 

 

Члан 52. 

Одредба члана 1. ове Одлуке, која се односи на спровођење обавезног поступка јавне 

расправе за планирање инвестиција у одлуци о буџету, примењује се почев од припреме Одлуке о 

буџету општине Алибунар за 2019. годину. 

Одредба члана 20. ове Одлуке, која се односи на број чланова Општинског већа, примењује 

се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине Алибунар одржаних после ступања 

на снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

47/2018). 

Одредба члана 29. ове Одлуке, која се односи на постављење помоћника председника 

општине, примењује се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после 

ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 47/2018). 

 

Члан 52. 

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

Алибунар''. 

 

 

Број: 010-1/2019-04 

Алибунар, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

48. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 2. и 

4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011) и члана 40. Статута 

општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 

3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на својој 

28. седници одржаној 14. марта 2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 19/2015, 37/2015 и 28/2017), члан 13. мења се и гласи: 

''Одржавање улица и путева је извођење радова на одржавању улица у насељеним местима, 

општинских и некатегорисаних – атарсих путева, тргова, јавних платоа и сличних површина, којима се 

обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност 

улица и путева, тргова, платоа и сличних површина.'' 
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Члан 2. 

У члану 20. став 1. додају се тачке 11, 12. и 13. које гласе: 

''11. управљање јавним паркиралиштима, 

 12. обезбеђење јавног осветљења, 

 13. одржавање улица и путева.'' 

 

Члан 3. 

У члану 20. став 2. брише се. 

Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 2, 3. и 4. 

У досадашњем ставу 4., који сада постаје став 3., речи: ''Јавна предузећа из ставова 1-3'', 

замењују се речима: ''Јавна предузећа из ставова 1. и 2.'' 

 

Члан 4. 

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

Алибунар''. 

 

 

Број: 352-7/2019-04 

Алибунар, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

49. 

 

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УСРС, 14/2016 и 76/2018) и 
члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар и по добијеној 
сагласности Министарства за заштиту животне средине РС, бр. 401-00-00216/2019-02 од 18.02.2019. 
године, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 14. марта 2019. године, 
доноси  
 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У 2019. ГОДИНИ 
 

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 31.12.2019. 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“, 
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број 37/2015), 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 приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним 
заједницама насељених места. 

  

Члан 3. 

Финансијска средства Фонда се планирају за: 

1. Опремање привремене 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 Извештаја мониторинга комараца у циљу праћења комараца, која обухвата пут њиховог 

ширења, размножавање и настањивањена одабраним подручјима на територији општине 

Алибунар; 

3. Унапређење енергетске ефикасности заменом прозора и врата на зградама у власништву 

општине Алибунар;   

4. 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; 

5. Планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних 

зелених површина по свим насељеним местима у општини; 

6. Кошење зелених површина јавне намене по свим насељеним местима у општини;  

7. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то: 

a. организовање манифестације на нивоу општине у сарадњи са основним школама, месним 

заједницама и надлежним ЈКП и обележавање значајних датума утврђених 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 предузећем по свим насељеним местима општине 
Алибунар; 

8. 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; 

9. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине; 

10. 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 
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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. 

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 2018. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у Програму за 2018. 
годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне средине општине 
Алибунар за реализацију Програма за 2019. годину. 

  

Члан 6. 

Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до доношења 
новог, односно евентуално измена и допуна истог. 

  

 

Број: 501-5/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

50. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 12. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 

16/2018) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 

13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина 

општине Алибунар, на својој 28. седници одржаној 14. марта 2019. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује почетни износ закупнине у поступку давања у закуп пословног 

простора у јавној својини општине Алибунар. 

 

Члан 2. 

На територији општине Алибунар одређене су две зоне за утврђивање почетног износа 

закупнине у зависности од погодности локације пословног простора, и то: 

- ПРВА ЗОНА: обухвата пословне просторе у насељеним местима Алибунар, Банатски 

Карловац и Владимировац; 

- ДРУГА ЗОНА: обухвата пословне просторе у осталим насељеним местима на територији 

општине. 
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Члан 3. 

Почетни износи закупнине у поступку давања у закуп пословног простора од стране општине 

Алибунар су: 

- за прву зону 300,00 динара по квадратном метру пословног простора, на месечном нивоу; 

- за другу зону 200,00 динара по квадратном месту пословног простора, на месечном нивоу. 

 

Члан 4. 

Уговори о закупу пословног простора закључени до дана ступања на снагу ове Одлуке остају 

на снази до истека рока на који су закључени. 

 

Члан 5. 

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

Алибунар''. 

 

 

Број: 361-3/2019-04 

Алибунар, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

51. 

 

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. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 9. 
став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину средину  (''Службени гласник РС'', 
бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 40. Статута општине Aлибунар (''Службени лист општине Aлибунар'', 
бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) Скупштина општине Aлибунар, по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове општине Алибунар од 13.02.2019.г., на 28. седници одржаној 14. 
марта 2019. године, доноси 

 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ВЕТРОПАРК ''БАНАТ'' У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за Ветропарт ''Банат'' у општини Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 9/2018), члан 2. мења се и гласи: 
 

''Члан 2. 
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата 

Плана ће се дефинисати Нацртом Плана. 
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана налази се на тромеђи путева, 

катастарске парцеле 1561, 1969 и 1909. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу пута, катастарска парцела 1969, 

пресеца пут, катастарска парцела 1884, и пратећи северну међу пута, катастарска парцела 1971, 
северну међу катастарски парцела 1987 и 1988, наставља у истом правцу пратећи северну међу пута, 
катастарска парцела 1989, долази до границе катастарских општина Нови Козјак и Селеуш, прелази у 
катастарску општину Селеуш, мења правац ка југу и прати источну межу пута, катастарске парцеле 
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2563 и 2034, границу катастарских општина Нови Козјак и Селеуш, до тромеђе катастарски општина 
Нови Козјак, Селеуш и Владимировац. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати границу катастарских општина 
Нови Козјак и Владимировац до тромеђе пута, катастарска парцела 11184 (КО Владимировац) и 
катастарских парцела 2586/1 и 2326 (КО Нови Козјак). 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати источну међу катастарске парцеле 
2326 до тромеђе катастарских парцела 2326 и 2530 (КО Нови Козјак) и катастарске парцеле 9358 (КО 
Владимировац). 

Од тромеђе граница у правцу југоистока дужином од око 42 m прати границу катастарских 
општина Нови Козјак и Владимировац, мења правац ка југозападу, прелази у катастарску општину 
Владимировац и под правим углом пресеца катастарске парцеле 10264, 10263 до међе катастарских 
парцела 10265/1 и 10265/81, скреће ка северозападу и долази до тромеђе катастарских парцела 
10264, 10265/81 и 9358. 

Од тромеђе граница у правцу запада пресеца катастарске парцеле 9358 и 9357 и долази до 
међе катастарских парцела 9358 и 10258, мења правац ка северозападу и паралелно са границом 
катастарских општина Нови Козјак и владимировац на одстојању од 50 m, пресецајући катастарске 
парцеле 9911 и 10249 долази до границе катастарских општина где мења правац ка западу и пратећи 
границу катастарских општина Нови Козјак и Владимировац долази до тромеђе катастарских општина 
Нови Козјак, Владимировац и Падина. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати границу катастарских парцела Нови Козјак и 
Падина до тромеђе путева, катастарске парцеле 1911 и 1912 и границе катастарских општина Нови 
Козјак и Падина. 

Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу пута, катастарска парцела 1912, до 
тромеђе пута и катастарских парцела 1929/1 и  1929/2, мења правац ка северу и прати западну и 
северну међу катастарске парцеле 1929/2 и северну међу катастарске парцеле 1930/1 и западном 
међом пута, катастарска парцела 1969, долази до почетне тачке описа обухвата Плана. 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана је одређена 
графичким путем и износи око 946 hа. 

Предметна локација Плана се налази у катастарским општинама Нови Козјак, Селеуш и 
Владимировац. 

Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.'' 
 

Члан 2. 
У члану 8, став 2. брише се.  

 
Члан 3. 

У члану 9. додаје се нови став 2., који гласи: 
''Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање ''Завод за урбанизам војводине'' Нови Сад, Железничка број 6/III''.  
 

Члан 4. 
У члану 10. став 2. мења се и гласи: 
''Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на 

интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 
дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања.'' 
 

Члан 5. 
Саставни део Одлуке је и графички приказ границе обухвата Плана: 
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Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 350-8/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

52. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 99. 

Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-одлука УСРС, 

24/2011, 131/2012, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и 

члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 

13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине 

Алибунар, на својој 28. седници одржаној 14. марта 2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
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Члан 1. 

Грађевинско земљиште у јавној својини општине Алибунар, катастарска парцела број 821/8 

к.о. Банатски Карловац, површине од 2425 m², ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Алибунар 

путем јавног надметања у приватну својину предузећу ''ТИМ'' д.о.о., са седиштем у Банатском 

Карловцу, улица Првомајска бр. 52, матични број: 08275009, ПИБ: 101085289. 

 

Члан 2. 

Предметна парцела је у обухвату Плана генералне регулације насеља Банатски Карловац 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 32/2016), налази се у блоку 6, у оквиру радне зоне у 

грађевинском подручју насеља. У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња пословних, 

производних и складишних објеката, силоса, производних енергетских објеката обновљених извора 

енергије, као и изградња у комбинацијама (пословно-производни објекат, пословно-складишни 

објеката, производно-складишни објекат, или пословно-производно-сладишни објекат и друга 

комбинација). 

 

Члан 3. 

Рок за провиђење грађевинског земљишта намени тече од дана подношења пријаве радова у 

складу са Законом и не може бити дужи од 3 године од дана закључивања уговора о отуђењу 

предметне парцеле. 

 

Члан 4. 

Купопродајна цена грађевинског зељмишта из члана 1. ове Одлуке износи 764.500,00 динара. 

Предузеће ''ТИМ'' д.о.о. Банатски Карловац дужно је да исплати купопродајну цену у року од 

15 дана од дана закључивања Уговора о отуђењу грађевинског земљишта, на жиро рачун број 840-

841151843-84, позив на број 97 74-202. 

 

Члан 5. 

Депозит који је у поступку отуђења путем јавног надметања уплатило предузеће ''ТИМ'' д.о.о. 

Банатски Карловац износи 145.500,00 динара. 

 

Члан 6. 

Предузеће ''ТИМ'' д.о.о. Банатски Карловац дужно је да закључи Уговор о отуђењу 

грађевинског земљишта у року од 10 дана од дана пријема позитивног претходног мишљења 

надлежног јавног правобраниоца на Предлог Уговора. 

 

Члан 7. 

Ако предузеће ''ТИМ'' д.о.о. Банатски Карловац не закључи Уговор о отуђењу у одређеном 

року из члана 6. ове Одлуке, губи право на повраћај депозита. 

Ако дође до закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта, уплаћени депозит 

представља део купопродајне цене. 

 

Члан 8. 

Ако предузеће ''ТИМ'' д.о.о. Банатски Карловац не изврши своју уговорну обавезу плаћања 

купопродајне цене у прописаном року, Уговор о отуђењу се једнострано раскида. 

 

Члан 9. 

У случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског земљишта не врши се поврашај депозита. 

 

Члан 10. 

Овлашћује се председник општине Алибунар да у име Општине Алибунар закључи Уговор о 

отуђењу предметног грађевинског земљишта из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 11. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.03.2019. 

 

 

Број 7– Страна 20 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 

Број: 464-5/2019-04 

Алибунар, дана 14.марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

53. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 6. и 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. 

закон и 47/2018), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 40. тачка 7. Статута Општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 

предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници 

одржаној 14. марта 2019. године доноси 

 

О Д Л У К У  

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ  

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

КАТ. ПАР. бр. 2273 к.о. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ  

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА –  

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

 

Члан 1. 

ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права службености пролаза, права извођења радова за 

изградњу кабловског објекта CTC -20 са припадајућим 20 и 0,4, kV надземним водовима категорије Г, 

класификационог броја 222420 и 222410, у складу са трасом датом локацијским условима ROP-ALI–

18667–LOC–1/2018 заводни број 353-38/18-05 ОУ од 01.08.2018.године, који су саставни део ове 

одлуке и то на непокретности у јавној својини општине Алибунар на катастарској парцели:  

- број 2273 К.О. Банатски Карловац, улица, јавна својина општине Алибунар у уделу 1/1 

уписана у Лист непокретности број 4201 К.О. Банатски Карловац,  

а све у корист инвеститора ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, ул. Масарикова бр. 1-3, Огранак 

''Електродистрибуција Панчево''.  

 

Члан 2. 

У име општине Алибунар, као власника послужног добра, уговор о установљавању права 

службености из члана 1. ове одлуке закључиће председник општине Алибунар.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 463-3/2019-04 

У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.03.2019. 

 

 

Број 7– Страна 21 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

54. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 6. и 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. 

закон и 47/2018), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 40. тачка 7. Статута Општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 

предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници 

одржаној 14. марта 2019. године доноси 

 

ОДЛУКУ  

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

КАТ. ПАР. бр. 2270 К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ  

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА - ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

 

Члан 1. 

ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права службености пролаза, права извођења радова за 

изградњу кабловског вода 20 kV у дужини cca 546,20 m  у складу са трасом датом Локацијским 

условима ROP-ALI–18669–LOC–1/2018 заводни број 353-39/18-05 ОУ од 03.08.2018. године, који су 

саставни део ове одлуке и то на непокретности у јавној својини општине Алибунар на катастарској 

парцели:  

- број 2270 К.О. Банатски Карловац, јавно грађевинско земљиште, улица, јавна својина 

општине Алибунар у уделу 1/1 уписана у Лист непокретности број 4201 К.О. Банатски 

Карловац,  

а све у корист инвеститора ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, ул. Масарикова бр. 1-3, Огранак 

''Електродистрибуција Панчево''.  

 

Члан 2. 

У име општине Алибунар, као власника послужног добра, уговор о установљавању права 

службености из члана 1. ове одлуке закључиће председник општине Алибунар.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

Број: 463-4/2019-04 

У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

55. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 6. и 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. 

закон и 47/2018), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.03.2019. 

 

 

Број 7– Страна 22 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 40. тачка 7. Статута Општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 

предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници 

одржаној 14. марта 2019. године доноси 

 

ОДЛУКУ  

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

КАТ. ПАР. бр. 2283 и 2285 К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ  

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА - 

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

 

 

Члан 1. 

ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права службености пролаза, права извођења радова на 

изградњи 20 kV кабловског вода у дужини од 145 m категорије Г, класификационог броја 222410,  у 

складу са трасом датом Локацијским условима ROP-ALI–18665–LOC–1/2018 заводни број 353-37/18-

05 од 31.07.2018.године, који су саставни део ове одлуке и то на непокретности у јавној својини 

општине Алибунар на катастарским парцелама:  

- број 2283 К.О. Банатски Карловац, јавно грађевинско земљиште, улица, јавна својина општине 

Алибунар у уделу 1/1 уписана у Лист непокретности број 4201 К.О. Банатски Карловац,  

- број 2285 К.О. Банатски Карловац, јавно грађевинско земљиште, улица, јавна својина општине 

Алибунар у уделу 1/1 уписана у Лист непокретноси број 4201. К.О. Банатски Карловац, 

а све у корист инвеститора ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, ул. Масарикова бр. 1-3, Огранак 

''Електродистрибуција Панчево''.  

 

Члан 2. 

У име општине Алибунар, као власника послужног добра, уговор о установљавању права 

службености из члана 1. ове одлуке закључиће председник општине Алибунар.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 463-5/2019-04 

У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

56. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 6. и 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. 

закон и 47/2018), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 40. тачка 7. Статута Општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 

предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници 

одржаној 14. марта 2019. године доноси 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.03.2019. 

 

 

Број 7– Страна 23 

О Д Л У К У  

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ  

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

КАТ. ПАР. бр. 1246/1 И 633 к.о. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ  

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА –  

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

 

Члан 1. 

ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права службености пролаза, права извођења радова за 

изградњу објекта МБТС-19 са припадајућим 20 и 0,4 kV кабловским водовима у Банатском Карловцу, 

категорије Г, класификационог броја 222420 И 222410, у складу са трасом датом Локацијским 

условима ROP-ALI–18670–LOC–1/2018 заводни број 353-40/18-05 ОУ од 03.08.2018.године, који су 

саставни део ове одлуке и то на непокретности у јавној својини општине Алибунар на катастарским 

парцелама:  

- број 1246/1 К.О. Банатски Карловац, јавни парк, јавна својина општине Алибунар у уделу 1/1 

уписана у Лист непокретности број 327 К.О. Банатски Карловац,  

- број 633 К.О. Банатски Карловац, јавно грађевинско земљиште, улица, јавна својина општине 

Алибунар уписана у Лист непокретности број 4201 К.О. Банатски Карловац, 

а све у корист инвеститора ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, ул. Масарикова бр. 1-3, Огранак 

''Електродистрибуција Панчево''.  

 

Члан 2. 

У име општине Алибунар, као власника послужног добра, уговор о установљавању права 

службености из члана 1. ове одлуке закључиће председник општине Алибунар.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 463-6/2019-04 

У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

57. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 6. и 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. 

закон и 47/2018), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 40. тачка 7. Статута Општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 

предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници 

одржаној 14. марта 2019. године доноси 

 

О Д Л У К У  

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ  

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

КАТ. ПАР. бр. 460 K.O. ВЛАДИМИРОВАЦ   

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА - ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 14.03.2019. 

 

 

Број 7– Страна 24 

Члан 1. 

ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права службености пролаза, права извођења радова за 

изградњу објекта CTC 20/0,4 кV ''Владимировац 13'' површине 11,55 m² и НН надземне мреже 

површина НН стуба 1,96 m², у складу са трасом датом Локацијским условима ROP-ALI–26770–LOC–

1/2017 заводни број 353-49/17-05 ОУ од 26.09.2017.године, који су саставни део ове одлуке и то на 

непокретности у јавној својини општине Алибунар, на катастарској парцели:  

- број 460 К.О. Владимировац, јавно грађевинско земљиште, улица, јавна својина општине 

Алибунар у уделу 1/1 уписана у Лист непокретности број 6409 К.О. Владимировац, 

а све у корист инвеститора ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, ул. Масарикова бр. 1-3, Огранак 

''Електродистрибуција Панчево''.  

 

Члан 2. 

У име општине Алибунар, као власника послужног добра, уговор о установљавању права 

службености из члана 1. ове одлуке закључиће председник општине Алибунар.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 463-7/2019-04 

У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

58. 
 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/2017), чланoва 2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење аката о 
мрежи предшколских установа и аката о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', број 
21/2018), члана 15. тачка 17. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине 
Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 14. марта 2019. године, 
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1.  

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Алибунар (у даљем 
тексту: мрежа предшколских установа) утврђује број и просторни распоред предшколских установа, 
седиште и издвојена одељења – објекти предшколске установе, или други простор, према врсти и 
структури, уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу 
оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање 
делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у 
основну школу.  

 
Члан 2.  

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у 
основну школу на територији општине Алибунар обављаће се у Предшколској установи ''Полетарац'' 
са седиштем у Алибунару, ул. Вука Караџића бр. 4, и издвојеним објектима и просторима и у оквиру 
зграда основних школа у насељеним местима општине Алибунар. 
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Члан 3. 
Мрежу предшколских установа чини Предшколска установа ''Полетарац'' у Алибунару, ул. Вука 

Караџића бр. 4, са издвојеним објектима у насељеним местима: 
1) Банатски Карловац, ул. Жарка Зрењанина бб; 

2) Владимировац, ул. Цара Лазара бр. 45. 

Рад у облику забавишта и припремно-предшколског програма у простору зграда основних 
школа обавља се у насељеним местима: 

1) ОШ ''1.мај'' Владимировац, издвојено одељење Колонија, ул. Паје Маргановића бб; 

2) ОШ ''2.октобар'' Николинци, ул. Главна бр. 42; 

3) ОШ ''3.октобар'' Локве, ул. Лењинова бр. 95; 

4) ОШ ''Томаш Гариг Масарик'' Јаношик, ул. Едварда Кардеља бр. 59; 

5) ОШ ''Милош Црњански'' Иланџа, ул. Милоша Црњанског бр. 88; 

6) ОШ ''Милош Црњански'' Иланџа, издвојено одељење Нови Козјак, ул. Војвођанска бр. 58; 

7) ОШ ''Сава Вељковић'' Добрица, ул. Светог Саве бр. 62; 

8) ОШ ''Братство и јединство'' Алибунар, издвојено одељење Селеуш, ул. Школска бр. 4. 

 
Члан 4. 

Образовно-васпитни рад у објектима у: Алибунару, Владимировцу и Селеушу изводи се и на 
румунском језику, у објектима у Николинцима и Локвама на румунском језику, а у Јаношику на 
словачком језику, као језику националне мањине. 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи објеката дечјег вртића на 

територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 15/2011). 
 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
   

 
Број: 022-4/2019-04 

Алибунар, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

59. 

 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/2017), чланoва 2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење аката о 
мрежи предшколских установа и аката о мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', број 
21/2018), члана 15. тачка 17. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине 
Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 14. марта 2019. године, 
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

 
 

Члан 1.  
Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних школа, односно број и просторни распоред 

основних школа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: мрежа школа).  
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Члан 2.  
Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје са којег се ученици уписују у 

јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта, односно боравишта. 
 

Члан 3. 
Основно образовање и васпитање на територији општине Алибунар остварује се у 8 основних 

матичних школа и 3 издвојена одељења за образоање ученика узраста од првог до четвртог, односно 
осмог разреда. 
 

Члан 4. 
Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност оснвонго образовања и васпитања 

обављају у седишту и ван седишта, организовање издвојених одељења на територији општине 
Алибунар. 

Мрежу основних школа на територији општине Алибунар чине: 
1) Основна школа ''Братство и јединство'' у Алибунару, ул. Вука Караџића бр. 4,  

и издвојено одељење у Селеушу, ул. Школска бр. 4; 
2) Основна школа ''Душан Јерковић'' у Банатском Карловцу, ул. Жарка Зрењанина бр. 36; 

3) Основна школа ''1. мај'' у Владимировцу, ул. Цара Лазара бр. 47,  

 и издвојено одељење на колонији, ул. Паје Маргановића бб; 
4) Основна школа ''2. октобар'' у Николинцима, ул. Главна бр. 42; 

5) Основна школа ''3. октобар'' у Локвама, ул. Лењинова бр. 95; 

6) Основна школа ''Томаш Гариг Масарик'' у Јаношику, ул. Едварда Кардеља бр. 59; 

7) Основна школа ''Милош Црњански'' у Иланџи, ул. Милоша Црњанског бр. 88, 

и издвојено одељење у Новом Козјаку, ул. Војвођанска бр. 58; 
8) Основна школа ''Сава Вељковић'' у Добрици, ул. Светог Саве бр. 62. 

Основно образовање и васпитање у основним школама наведеним у тачкама од 1) до 8) 
остварује се у осмогодишњем трајању, док се у издвојеним одељењима основних школа наведених у 
тачкама 3) и 7) образовни циклус одвија од првог до четвртог разреда, а потом наставља у матичним 
школама до осмог разреда. 
 

Члан 5. 
Образовно-васпитни рад и на румунском језику као језику националне мањине остварује се у 

следећим школама: 
1) Основна школа ''Братство и јединство'' у Алибунару, ул. Вука Караџића бр. 4,  

и издвојено одељење у Селеушу, ул. Школска број 4; 
2) Основна школа ''1. мај'' у Владимировцу, ул. Цара Лазара број 47. 

Образовно-васпитни рад само на румунском језику као језику националне мањине остварује 
се у следећим школама: 

1) Основна школа ''2. октобар'' у Николинцима, ул. Главна број 42; 

2) Основна школа ''3. октобар'' у Локвама, ул. Лењинова број 95. 

Образовно-васпитни рад само на словачком језику као језику националне мањине остварује 
се у Основној школи ''Томаш Гариг Масарик'' у Јаношику, ул. Е. Кардеља бр. 59. 
 

Члан 6. 
Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних основних школа са 

седиштем на територији општине Алибунар за период 2019. до 2023. године. 
 

Члан 7. 
Сагласност на ову одлуку даје Влада Аутономне Покрајине Војводине.  

 
Члан 8. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на 
територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 2/2005). 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар'', а примењиваће се по добијању сагласности од Владе АП Војводине.   
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Број: 022-5/2019-04 

Алибунар, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

60. 

 

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 13/2017 и 113/2017-др.закон), члана 15. 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени 
гласник РС'', број 36/2009 и 32/2013), Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину и 
члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета за запошљавање 
општине Алибунар, на 28. седници одржаној дана 14. марта 2019. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

1. Усваја се Локални акциони план запошљавања Општине Алибунар за 2019. годину. 

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

Алибунар''. 

 
 
Број: 112-11/2019-04 
Алибунар, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Алибунар, јануар 2019. године 
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1. УВОД 
 

Локални акциони план запошљавања општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: 
ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2019. 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 2019 представља Закон о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/17 и 113/17-
др.закон) и Национални акциони план запошљавања за 2018. годину, којима је дефинисано 
спровођење активне политике запошљавања у 2018. 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 oпштине 
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, oпштина 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, Општинско веће 
општине Алибунар је утврдило предлог буџета општине Алибунар за 2019. годину којим су 
опредељена средства у укупном износу од 2.200.000,00 динара за реализацију политике 
запошљавања и то за програм јавни радови 2.000.000,00 динара и одржавање сајма запошљавања 
200.000,00 динара. 

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. 

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. 
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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 територије 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.  

Према подацима из Агенције за привредне регистре, на територији општине у периоду од 01.01. 
– 30.06.2018.године има 559 активних предузетника и 197 активних привредних друштава.  

Према републичким статистичким подацима за запослене по општинама и регионима у РС из 
2017.године, у општини Алибунар је било запослено укупно 3471. 

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом, податак октобар 2018.године, је 
41.877,00 динара. 

Што се тиче социјалне заштите (подаци за 2017.годину, извор Републички завод за социјалну 
заштиту), укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад је 3800 
корисника, при чему је удео корисника социјалне заштите у односу на популацију 20,2%. Број 
корисника новчане социјалне помоћи је 701. У периоду од 2014. До 2017.године, показује тренд раста 
корисника новчане социјалне пооћи (извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања). 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ АЛИБУНАР: 
 

Површина (km²) 602 (2016) 

Број насеља 10 (2016) 

Становништво – процена средином године 18771 (2017) 

Густина насељености (број становника/km²) 31 (2017) 
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Стопа природног прираштаја -8 (2017) 

Очекивано трајање живота живорођених (просек година) 74 (2017) 

Просечна старост (у годинама) 44 (2017) 

Просечан број чланова домаћинства 2,89 (2011) 

Пројектован број становника (средња варијанта – нулти 
миграциони салдо) 

15439 (2041) 

    
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) 3471 (2017) 

Регистровани запоснени у односу на број становника (%) 18,5 (2017) 

Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) 31.188 (2017) 

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

 
АКТИВНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ: 
 

Активна привредна друштва 197 (2018) 

Активни предузетници 559 (2018) 

 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: 
 

Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за 
социјални рад 

3800 (2017) 

Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%) 20,2 (2017) 

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

 
Према подацима процене становништва из 2017. године општина Алибунар има укупно 18.771 

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 km², 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 грађна у радној снази, одлазак младих у равзијеније општине и радно 

способног становништва на повремен рд у иностранство, 
- непостојање институција за образовање одраслих. 
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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 31.12.2018. 
године. 

Послодавци на територији општине Алибунар су исказали потребу за радницима који поседују 
потребне додатне вештине за: 

 Практична знања у производним занимањима што указује на недостатак практичних знања 
која се стичу у средњем образовању, 

 Основни ниво познавања рачунара (уочава се недостатак код старијих лица од 45 година) 

 Поседовање сертификата као што су атест код заваривача, сертификат за овлашћене 
књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, лиценца за раднике обезбеђења, испит из 
безбедности и здравља на раду. 

 
Изразито суфицитарна занимања и даље су: економски техничари, продавци, пољопривредни 

техничари, хемијско – технолошки техничари, као и радници без квалификација. 
Суфицитарна занимања економских техничара, као и продаваца је последица што се на 

територији општине налази средња образовна установа - Економско-трговинска школа.    
Дефицитарна занимања у 2018.години су: овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са 

положеним стручним испитом, геронтодомаћини, обућари, информатичари, програмери, професори 
математике, физике, енглеског и немачког језика, затим заваривачи са атестом. 

У 2018.години програм стручна пракса општина је финансирала из сопствених средстава – 
укључено 20 лица. 

По програму НСЗ, субвенције за самозапошљавање добило 8 лица, а за отварање и опремање 
нових радних места издвојена су средства за 6 лица.  

Што се тиче јавних радова , реализовани су за 11 лица по редовном јавном позиву НСЗ и за 5 
лица по ЛАПЗ-у.  

 
Прегледом података о стању незапослености из доле табеларног приказа, добијених од 

надлежне НСЗ (стање на дан 31.12.2018.године), утврђује се следеће: 

 Укупан број незапослених лица је 1820, од тога жене 816. У односу на 2017.годину, смањен 
је укупан број незапослених лица за 327 лица, од тога жена за 161. 

 Према полу и степену стручне спреме у категорији лица која први пут траже запослење је 
највише незапослених лица са I ссс (око 41% од укупно незапослених а половина од тога су 
жене, знатан је удео Рома), затим следе лица са IV и III степеном стручне спреме. Удео 
лица са VII-1 степеном стручне спреме је око 5% од укупног броја незапослених. 
Према полу и степену стручне спреме у категорији лица која су била у радном односу 
такође је највише незапослених лица са I ссс (око 59%), затим следе лица са IV и III 
степеном стручне спреме. Незапослених особа са инвалидитетом је такође највише са I ссс. 

 Према полу и годинама старости, у категорији која први пут траже запослење, највише је 
назапослених лица старости 25-29 година (123 лица, жена 50), затим лица са 40-44 године 
старости и лица старости 20-24.  
У категорији лица која су била у радном односу, највише је незапослених лица старости 50-
54 године (укупно 178 лица, жена 77), затим лица старости 55-59 година (укупно 173, жена 
68) и лица старости 40-44 године (укупно 135, жена 57). Сва ова лица предњаче у односу на 
лица која први ут траже запослење. 
Највише незапослених Рома су лица старости 25-29 гоидна и 20-24 године. 
Особа са инвалидитетом је највише незапослених лца старости 55-59 година. 

 По дужини тражења посла, највећи број незапослених лица је 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 од 5 до 8 година, 1 до 2 годне и до 3 месеца. 
Од особа са инвалидитетом је највише незапослених лица по дужини тражења посла од 3 
до 5 година и преко 10 година. 
Највише незапослених Рома су лица по дужини тражења посла од 1 до 2 године, до 3 
месеца и 2 до 3 године. 

 
Табеларни прегледи: 
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Незапослени према степену стручне спреме: 
 

 
Незапослена 

лица 

Претходно радно искуство 
Особе са 

инвалидитетом 

Националност 

Први пут траже 
запослење/без 

радног искуства 

Били у радном 
односу/ радно 

ангажовани 
Роми 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

 1.820 816 744 382 1.076 434 14 5 112 43 

I 894 384 466 234 428 150 8 3 100 36 

II 47 22 9 7 38 15 0 0 0 0 

III 325 108 83 38 242 70 1 0 5 1 

IV 415 220 130 71 285 149 2 1 5 4 

V 6 2 2 2 4 0 1 0 0 0 

VI-1 25 16 3 2 22 14 0 0 0 0 

VI-2 31 18 15 9 16 9 1 1 0 0 

VII-1 76 45 36 19 40 26 1 0 2 2 

VII-2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

VIII           

 
Незапослени према дужини тражења посла: 

 

 
Незапослена 

лица 

Просечна 
дужина 

тражења посла 
(у месецима) 

Претходно радно искуство 
Особе са 

инвалидитетом 

Националност 

Први пут траже 
запослење/без 

радног искуства 

Били у радном 
односу/ радно 

ангажовани 
Роми 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

До 3 
месеца 188 75 1,57 1,62 52 24 136 51 1 1 19 8 

3 до 6 
месеци 157 66 4,40 4,40 52 24 105 42 0 0 9 3 

6 до 9 
месеци 86 36 7,28 7,21 25 15 61 21 1 1 9 1 

9 до 12 
месеци 81 43 10,62 10,49 28 18 53 25 0 0 6 2 

1 до 2 
године 231 94 17,54 17,37 86 41 145 53 1 0 27 14 

2 до 3 
године 148 51 29,58 29,86 56 22 92 29 1 1 17 4 

3 до 5 
година 224 105 47,57 47,64 105 49 119 56 4 1 11 3 

5 до 8 
година 267 114 76,60 77,04 110 51 157 63 2 0 6 4 

8 до 10 
година 123 53 106,60 106,78 37 21 86 32 1 1 0 0 

преко 
10 год. 315 179 182,94 188,29 193 117 122 62 3 0 8 4 

УКУПНО 1.820 816 61,95 70,37 744 382 1.076 434 14 5 112 43 

 

Незапослени према годинама старости: 

 

 
Незапослена 

лица 

Просечна 
дужина 

тражења посла 
(у месецима) 

Претходно радно искуство 
Особе са 

инвалидитетом 

Националност 

Први пут траже 
запослење/без 

радног искуства 

Били у радном 
односу/ радно 

ангажовани 
Роми 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

15-19 
година 63 30 18,13 18,07 58 27 5 3 0 0 13 8 

20-24 
године 144 69 22,03 21,87 98 49 46 20 0 0 17 8 

25-29 
година 212 91 26,97 26,74 123 50 89 41 1 0 22 10 

30-34 
године 182 79 32,01 31,85 78 42 104 37 1 0 10 1 

35-39 
година 203 103 37,02 37,15 84 44 119 59 2 2 9 3 
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40-44 
године 235 111 42,02 41,99 100 54 135 57 1 0 13 7 

45-49 
година 203 98 46,94 47,10 77 47 126 51 2 0 10 2 

50-54 
године 241 111 52,05 51,97 63 34 178 77 2 1 14 2 

55-59 
година 202 84 57,11 57,10 29 16 173 68 3 1 3 2 

60-64 
године 135 40 61,65 61,18 34 19 101 21 2 1 1 0 

65 и 
више 

година 
            

УКУПНО 1.820 816 41,31 40,58 744 382 1.076 434 14 5 112 43 

 

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

односу на стање у Републици Србији, угрожене категорије на територији општине Алибунар су: 

- лица без квалификација, 

- млади до 30 година старости, 

- старији од 50 година, 

- оба родитеља незапослена, 

- супружници незапослени, 

- корисници новчане социјалне помоћи, 

- Роми, 

- Технолошки вишкови. 

 

Ризичне категорије незапослених 
Број општина 

Алибунар 

Општина 

Алибунар % 
Република % 

Неквалификовани I и II ссс 939 53,17 34,44 

Млади до 30 година старости 389 22,03 21,14 

Старији од 50 година 571 32,33 32,92 

Оба родитеља + супружници незапослени 604 34,20 9,51 

Корисници НСП 594 33,64 11,85 

Роми 112 6,34 4,78 

Оси 13 0,74 2,75 

Технолошки вишкови 67 3,79 2,58 

 

- Дугорочно незапослени 

 

Дужина чекања на запослење 
Број општина 

Алибунар 

Општина 

Алибунар % 
Република % 

До 1 године 490 27,75 32,87 

1-5 година 566 32,05 31,88 

5-10 година 381 21,57 18,44 

Преко 10 година 305 17,27 14,77 

 

- Лица настањена у сеоским срединама општине Алибунар: 

Насељено место 
Основна 

школа 

Средња 

школа 

Виша 

школа 
Висока УКУПНО Жене 

% 

жене 

Владимировац 208 139 8 12 367 136 44,41 

Банатски Карловац 128 231 19 14 392 168 42,86 

Николинци 85 19 0 0 104 46 44,23 

Алибунар 119 112 17 11 259 107 41,31 

Локве 78 28 5 8 119 47 39,50 

Јаношик 9 26 0 1 36 18 50,00 
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Селеуш 82 55 1 7 145 58 40,00 

Иланџа 83 68 2 2 155 69 44,52 

Добрица 102 30 1 0 133 61 45,86 

Нови Козјак 41 25 1 0 67 34 50,75 

Укупно:     1777 771 43,39 

 
4. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2019. 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 2019. 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 запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених лица и 
остваривања одређеног друштвеног интереса. 
        На пословима јавних радова запошљавају се првенствено теже запошљива незапослена лица 
и лица из рањивих категорија ди остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни радови из 
области културе се искључиво реализују за особе са инвалидитетом. 

Јавни радови на територији Општине Алибунар у 2019. години организоваће се у области 
социјалних, хуманитарних, културних и комуналних активности, одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању од највише 4 месеци. 
        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: 

- 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 осибурање 
и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада); 

- накнаду трошкова спровођења јавних рдова 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 28 лица.  

2. Организовање сајма запошљавања 
Сајам запошљавања је мера посредовања, јер омогућава непосредан контакт већег броја 

послодаваца који су исказали потребу за запошљавањем са тражиоцима запослења који у највећој 
мери одговарају захтевима послодаваца за запошљавање на конкретна рана места, али је 
истовремено и мера активације, јер тражиоца запослења непосредно суочава са конкретним 
слободним радним местима, што позитивно делује на његову мотивацију за активно тражење посла. 
        Очекивани резултати су запошљавање незапослених лица на конкретна радна места. 
Индикатор је број запослених лица. – пројекција:50 лица. 
  

5. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ  
 
        Финансирање програма предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 
2019.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 20. фебруара 2019.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 програм јавни 
радови од интереса за општину Алибунар у износу од 2.000.000,00 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 на 
основу износа за 2019.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 28 4.000.000,00  2.000.000,00 
(50%) 

2.000.000,00 
(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 2018.године, односно позавршетку 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. 
 
 

61. 
 

На основу 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 (''Службени 
лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на својој 28. 
седници одржаној дана 14. марта 2019. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  

ЛИЦА НА ЈАВНИМ ФУНКЦИЈАМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, 
ОДБОРНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И 

ЛИЦА ИМЕНОВАНИХ У РАДНА ТЕЛА КОЈА СУ ОБРАЗОВАНА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
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Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се начин утврђивања плата, додатака, накнада и других примања 
изабрнаих, именованих и постављених лица која се по одредбама закона сматрају постављеним 
лицима, одборника СО Алибунар, чланова Општинског већа Општине Алибунар и лица именованих у 
радна тела која образују Скупштина општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар и 
председник Општине Алибунар. 
 

Члан 2. 
Плата фунционера утврђује се на основу: 
- основице за обрачун плате (у даљем тексту: основица); 

- коефицијента који се множи са основицом (у даљем тексту: коефицијент); 

- додатка на плату; 

- обавеза која се плаћају по основу пореза и доприноса, у складу са законом. 

Плата утврђена у смислу става 1. овог члана исплаћује се за рад у пуном радном времену, 
односно у радном времену које се сматра пуним. 
 

Члан 3. 
Основицу и коефицијент из члана 2. ове Одлуке утврђује надлежни орган Републике Србије. 

 
Члан 4. 

Функционер на сталном раду, односно функционер који остварује права из радног односа у 
органима и службама Општине, има право на додатке, накнаде и остала примања утврђена Законом 
и другим прописима, као и запослени у органима локалне самоуправе. 
 

Члан 5. 
Изабрана и постављена лица која нису на сталном раду у Општини Алибунар имају право на 

накнаду за вршење функције у износу који утврди Комисија за кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине општине Алибунар, а највише до висине коефицијента за обрачун и исплату 
плате председника општине, у складу са Законом. 
 

Члан 6. 
Одборницима се може одредити одборнички додатак за вршење одборничке фунцкције и 

обављање одборничких послова, у месечном износу, највише до висине коефицијента за обрачун и 
исплату плате председника општине, у складу са Законом. 

Одборницима се може одредити накнада за присуствовање седницама радних тела и 
одборничких група, највише до неопорезивог износа дневнице за службено путовање у земљи. 

Одлуку о правима из овог члана утврђује радно тело Скупштине општине Алибунар надлежно 
за питања радних односа. 
 

Члан 7. 
Сва лица именована у радна тела која образује Скупштина општине Алибунар, Општинско 

веће општине Алибунар или председник Општине Алибунар, имају право на накнаду за рад у радном 
телу, која се може утврдити у месечном износу, или по одржаној седници радног тела. 

Одлуку о правима из овог члана утврђује Комисија за кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине општине Алибунар, на предлог органа који је образовао радно тело. 
 

Члан 8. 
Члан Општинског већа који није на сталном раду у Општини Алибунар има право на месечну 

накнаду за обављање функције члана општинског већа у месченом износу, највише до висине 
коефицијента за обрачун и исплату плате председника општине, у складу са Законом. 

Одлуку о правима из овог члана утврђује Комисија за кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине општине Алибунар. 
 

Члан 9. 
Изабрана, именована и постављена лица у органима Општине Алибунар имају право на 

накнаду за рад у радним телима које образује Скупштина општине Алибунар, Општинско веће 
општине Алибунар, председник Општине Алибунар и начелник Општинске управе општине Алибунар. 

Делокруг рада радних тела одређује орган који је образовао радно тело. 
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Одлуку о правима из овог члана за лица именована у радним телима која образује Скупштина 
општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар, председник Општине Алибунар и начелник 
Општинске управе општине Алибунар, утврђује Комисија за кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине општине Алибунар, на предлог органа који је образовао радно тело. 
 

Члан 10. 
Акт о радноправном статусу изабраних, именованих и постављених лица доноси орган 

одређен Статутом општине Алибунар, након избора, односно постављења, однсоно именовања на 
функцију. 
 

Члан 11. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о платама, накнадама и другим 

примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 18/2016). 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 12-3/2019-04 
Алибунар, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

62. 
 

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 

98/2013-одлука УСРС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог 

Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 28. седници одржаној дана 

14. марта 2019. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за планове општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 34/2017), у члану 2. став 1., у делу у коме се наводе имена именованих чланова 

Комисије, уместо: 

''1) Мирослава Продановић, дипломирани инжењер грађевине из Београда – представник општине 

Алибунар;'' 

 

треба да стоји: 

 

''1) Коса Николић, дипломирани инжењер грађевине из Банатског Карловца – представник општине 

Алибунар;''. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
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Број: 020-24/2019-04 
Алибунар, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

63. 

 

На основу члана 69. став 8., члана 135. став 3. и члана 145. став 1. Закона о планирању и 

изградњи  (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 

члана 46. став 1. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014-

др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018), и члана 40. 

тачка 7. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 

13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине 

Алибунар на својој 28. седници одржаној 14. марта 2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋУ ''KDS SMILEY TV'' ДОО БЕОГРАД 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

1. Даје се сагласност Предузећу за телекомуникације Кабловски дистрибутивни центар ''KDS 

SMILEY TV'' ДОО Београд за изградњу оптичког кабла који ће се полагати у ров ширине 0,4 m 

и дубине 1,2 m, са полагањем цеви ПЕ пречника Ø 40 mm, за потребе дистрибутивних 

делова електронске комуникационе мреже на територији општине Алибунар на релацији 

Нови Козјак - Добрица, категорије Г, класификационог броја 222431, на делу парцела бр. 647, 

943, 965, 966 к.о. Нови Козјак и 3058, 2639/1 и 1495/1 к.о. Добрица, у складу са трасом која је 

дата Локацијским условима број ROP-ALI-31023-LOC-1/2018, заводни број 353-51/18-05 од 

27.11.2018. године, који су саставни део овог Решења. 

2. Обавезује се инвеститор да по завршеном полагању, ров прописно затрпа и земљиште 

доведе у првобитно стање. 

3. Ова сагласност се издаје ради добијања одобрења за извођење радова из тачке 1. овог 

Решења. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева Предузеће за телекомуникације Кабловски дистрибутивни центар ''KDS 

SMILEY TV'' ДОО Београд обратио се захтевом за давање сагласности за пролаз трасе оптичког 

кабла кроз парцеле бр. 647, 943, 965, 966 к.о. Нови Козјак и 3058, 2639/1 и 1495/1 к.о. Добрица, ради 

изградње оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на 

територији општине Алибунар, на релацији Нови Козјак – Добрица, категорије Г, класификационог 

броја 222431. 

По захтеву Предузећа ''KDS SMILEY TV'' ДОО Београд издати су Локацијски услови од стране 

Општинске управе општине Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, број ROP-ALI-31023-LOC-1/2018 од 27.11.2018. године. 

Према Идејном решењу, које је саставни део поменутих локацијских услова, предвиђена је изградња 

оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији 

Нови Козјак – Добрица на предметним парцелама. Предметне парцеле су некатегорисани путеви у 
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јавној својини Општине Алибунар, при чему је парцела број 1495/1 к.о. Добрица државни пут II реда, 

на којој је уписано право коришћења од стране Општине Алибунар, а парцела 2639/1 к.о. Добрица је 

некатегорисани пут, на којој је такође уписано право коришћења од стране Општине Алибунар. 

У предмету локацијских услова су прибављени технички услови за изградњу предметног 

оптичког кабла и то: Услови од стране ЈП ''Србијагас'' – ПЈ ''Дистрибуција'' Панчево; Услови од 

стране ''Телеком Србија'' а.д. Београд. 

Према Закону о планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно 

је доставити доказ у смислу члана 169. став 8. Закона о планирању и изградњи, где се за предметну 

врсту објекта дозвољава и попис парцела са сагласношћу власника. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски 

услови за давање сагласности, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат 

реализује, те доноси решење као у диспозитиву.  

 

 

Број: 351-50/2019-04 

У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

64. 
 

На основу члана 69. став 8., члана 135. став 3. и члана 145. став 1. Закона о планирању и 

изградњи  (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 

члана 46. став 1. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014-

др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018), и члана 40. 

тачка 7. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 

13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине 

Алибунар на својој 28. седници одржаној 14. марта 2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋУ ''KDS SMILEY TV'' ДОО БЕОГРАД 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

1. Даје се сагласност Предузећу за телекомуникације Кабловски дистрибутивни центар ''KDS 

SMILEY TV'' ДОО Београд за изградњу оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова 

електронске комуникационе мреже на територији општине Алибунар на релацији Иланџа – 

Нови Козјак, категорије Г, класификационог броја 222431, на делу парцела бр. 5101, 5107, 

7308, 3526, 7307, 3495, 7306, 7301, 7305, 7284, 7283, 7288/1, 7288/2 к.о. Иланџа и 799 и 89 

к.о. Нови Козјак, у складу са трасом која је дата Локацијским условима број ROP-ALI-28055-

LOC-1/2018, заводни број 353-47/18-05 од 22.11.2018. године, који су саставни део овог 

Решења. 

2. Обавезује се инвеститор да по завршеном полагању, ров прописно затрпа и земљиште 

доведе у првобитно стање. 

3. Ова сагласност се издаје ради добијања одобрења за извођење радова из тачке 1. овог 

Решења. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева Предузеће за телекомуникације Кабловски дистрибутивни центар ''KDS 

SMILEY TV'' ДОО Београд обратио се захтевом за давање сагласности за пролаз трасе оптичког 

кабла кроз парцеле бр. 5101, 5107, 7308, 3526, 7307, 3495, 7306, 7301, 7305, 7284, 7283, 7288/1, 

7288/2 к.о. Иланџа и 799 и 89 к.о. Нови Козјак, ради изградње оптичког кабла за потребе 

дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине алибунар, на 

релацији Нови Козјак – Иланџа, категорије Г, класификационог броја 222431. 

По захтеву Предузећа ''KDS SMILEY TV'' ДОО Београд издати су Локацијски услови од стране 

Општинске управе општине Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, број ROP-ALI-28055-LOC-1/2018 од 22.11.2018. године. 

Према Идејном решењу, које је саставни део поменутих локацијских услова, предвиђена је изградња 

оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на релацији 

Нови Козјак – Иланџа на предметним парцелама. Предметне парцеле су улице у насељима, локални 

или некатегорисани путеви у јавној својини Општине Алибунар. 

У предмету локацијских услова су прибављени технички услови за изградњу предметног 

оптичког кабла и то: Водни услови од стране ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад; Услови од стране ЈП 

''Србијагас'' – ПЈ ''Дистрибуција'' Панчево; Услови од стране ''Телеком Србија'' а.д. Београд; 

Обавештење од стране Министарства одбране – Сектора за материјалне ресурсе, Управе за 

инфраструктуру; Услови од стране ''ЕПС Дистрибуција'' – Огранак ''Електродистрибуција Панчево'' 

Панчево; Технички услови од стране АД ''Железнице Србије'' Београд. 

Према Закону о планирању и изградњи, уз захтев за одобрење за извођење радова потребно 

је доставити доказ у смислу члана 169. став 8. Закона о планирању и изградњи, где се за предметну 

врсту објекта дозвољава и попис парцела са сагласношћу власника. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски 

услови за давање сагласности, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат 

реализује, те доноси решење као у диспозитиву.  

 

 

Број: 351-51/2019-04 

У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

65. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног 
одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на 28. седници одржаној 14. марта 2019. 
године доноси следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' 

Алибунар, бр. 37-2/2019 од 30.01.2019. године, које је донео Управни одбор Предшколске 

установе ''Полетарац'' Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Број: 022-2/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

66. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног 
одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, на 28. 
седници одржаној 14. марта 2019. године доноси следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 
1. Даје се сагласност на Измену Статута Установе културних делатности ''Центар за културу 

општине Алибунар'' Алибунар, бр. 28/2019 од 12.03.2019. године, коју је донео Управни 

одбор УКД ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар. 

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

 
 
Број: 022-3/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

67. 
 

На основу 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. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 13/2016, 18/2016, 9/2018 и 44/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог 
Центра за социјални рад ''1. март''  Алибунар, на 28. седници од 14. марта 2019. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ'' АЛИБУНАР  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар 

за 2018. годину, који су поднели Управни одбор и директор Центра за социјални рад 

''1.март'' Алибунар, бр. 55100-3/19 од фебруара 2019. године. 

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

Алибунар''. 

 
 

Број: 022-1/2019-04 
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Алибунар, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

68. 
 

На основу 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 117.  Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016, 9/2018 и 44/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад ''1. 
март'' Алибунар, на 28. седници од 14. марта 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2019. годину Центра 

за социјални рад ''1. март'' Алибунар, број 55100-58/18-2 од 25.02.2019.г.,који је донео 

Управни одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар. 

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

 
 
Број: 400-7/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

69. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016, 9/2018 и 44/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''1.мај'' 
Владимировац, на 28. седници од 14. марта 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1. МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2019. годину Основне 

школе ''1.мај'' Владимировац, бр. 84-5/19 од 07.03.2019.г., коју је донео Школски одбор 

Основне школе ''1.мај'' Владимировац.  

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

 
 
Број: 400-8/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
 
 

70. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66. став 1. и 
члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 37. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени 
лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016, 9/2018 и 44/2018), Скупштина општине Алибунар, на 
предлог председника Општине Алибунар, а на захтев Жебељан Драгана, на 28. седници Скупштине 
општине Алибунар, одржаној 14. марта 2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. ДРАГАНУ ЖЕБЕЉАНУ престаје функција члана Општинског већа општине Алибунар, на 

лични захтев. 

2. Мандат члана Општинског већа општине Алибунар престаје даном доношења овог Решења, 

односно од 14. марта 2019. године. 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. 
и члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – 
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 66. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 37. и 
120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016, 9/2018 и 44/2018). 

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине бира и разрешава председника општине, као и да на предлог председника општине бира и 
разрешава заменика председника општине и чланове општинског већа. 

Чланом 66. Статута општине Алибунар прописано је да заменик председника Општине, 
односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 
предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран. Одредбом става 3. истог члана предвиђено је да ''Председник Општине, заменик 
председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају 
на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника 
Општине или члана Општинског већа''. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар утврђено је које акте Општина Алибунар доноси у 
вршењу послова из своје надлежности. 

Одредбама члана 37. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да члану 
Општинског већа може престати функција пре истека времена на које је изабран оставком или 
разрешењем, те да члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини општине у писменом 
облику, а о истој се не одлучује, већ се само констатује да је члану Општинског већа престала 
функција. 

Председник општине обавестио је Скупштину општине Алибунар да је Драган Жебељан 
поднео писмену оставку на функцију члана Општинског већа општине Алибунар. Оставка је поднета 
председнику општине као председавајућем Општинског већа, чији је већник члан. 

Скупштина општине Алибунар је, поступајући по одредбама члана 37. Пословника 
Скупштине општине Алибунар, констатовала престанак функције члана Општинског већа Драгану 
Жебељану, чиме је његов мандат престао. 
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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 Решења. 
 
 
Број: 013-6/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

71. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа 

општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 28. седници одржаној дана 14. марта 

2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 

1. Звонко Завишић, дипломирани економиста из Алибунара, именује се за директора Јавног 

аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара, на период од четири године. 

2. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 14. марта 2019. године. 

3. Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 

овог Решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

4. Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Алибунар је на својој 27. седници одржаној дана 20.12.2018..г. донела 

Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа 

''Алибунар'' Алибунар, бр. 023-23/2018-04, а објављена у ''Службеном листу општине Алибунар, бр. 

44/2018. На основу ове Одлуке, Скупштина општине Алибунар је на истој седници расписала Јавни 

конкурс за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, бр. 023-

28/2018-04.  

Јавни конкурс је сагласно одредби члана 37. Закона о јавним предузећима објављен у 

''Службеном гласнику РС'', број 2 од 16. јануара 2019.г. Рок за подношење пријава на конкурс је 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног 

дана од дана објављивања јавног конкурса. С обзиром на то да је последњи дан рока био дана 15. 

фебруара 2019.г. (петак), када се у Републици Србији нерадно прославља Дан државности, а 

применом одредбе члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку, рок је истекао када 

протекне први наредни радни дан, тј. понедељак 18. фебруара 2019.г.   

Осим у ''Службеном гласнику РС'', јавни конкурс је објављен на званичној интернет 

презентацији Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs.) и на огласној табли Општинске управе 
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општине Алибунар. Такође, Обавештење о расписивању Јавног конкурса објављено је у дневном 

листу ''Дневник'' из Новог Сада дана 24. јануара 2019.г. 

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за избор директора јавних предузећа Општине 

Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је својим Решењем образовала Скупштина општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2017 и 25/18). 

На својој седници од 20.02.2019..г. Комисија је утврдила да је на Јавни конкурс пријаву 

доставио само један кандидат и то Звонко Завишић, дипломирани економиста из Алибунара (у 

даљем тексту: кандидат). Пријава је достављена у року. 

Тачком 9. Јавног конкурса утврђено је које доказе је потребно доставити уз пријаву, и то: 

извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома о стручној спреми, исправе 

којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим 

пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), доказ да лице није осуђивано за 

кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, доказ да лицу није 

изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа, 

изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу 

политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док 

траје функција у Јавном предузећу. 

На својој Трећој седници одржаној дана 20.02.2019.г. Комисија је разматрала приспелу 

пријаву и констатовала да пријава кандидата испуњава све формалне услове из Јавног конкурса и то:  

- кандидат је рођен 1955. године и држављанин је Републике Србије; 

-  кандидат је завршио студије првог степена на студијском програму Пословна економија на 

Факултету за менаџмент Сремски Карловци Универзитета ''Унион – Никола Тесла'' Београд 

2017. године, те стекао стручни назив дипломирани економиста; 

- кандидат се налази у радном односу у Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' из 

Алибунара од 2012. године, а на основу Решења о именовању директора Јавног 

аутотранспотног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, које је донела Скупштина општине 

Алибунар, бр. 023-64/13-06-01 од 12.11.2013.г., обављао је функцију директора овог 

предузећа пуне 4 године. Након тога, а на основу Решења СО Алибунар о именовању 

вршиоца дужности директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, бр. 

023-14/2017-04 од 29.11.2017.г., обављао је ову функцију у периоду 29.11.2017.г.- 

28.11.2018.г. Ове чињенице Комисија је узела као доказане да кандидат има потребно радно 

искуство у струци; 

- на основу Уверења Основног суда у Панчеву, утврђено је да против кандидата није покренут 

кривични поступак, нити да је пред надлежним тужилаштвима покренута истрага за кривична 

дела из надлежности судова и тужилаштава; 

- на основу Уверења Привредног суда у Панчеву утврђено је да подносилац пријаве као 

одговорно лице у правном лицу није осуђиван за привредни преступ, нити му је изречена 

правоснажна судска мера забране одговорном лицу да врши одређене дужности; 

- кандидат је под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дао писану изјаву да не 

обавља функцију у органу политичке странке. 

С обзиром на то да је на јавни конкурс учествовао само један кандидат, за којег је увидом у 

податке из приложених докумената утврђено да поседује тражену стручну оспособљеност, није 

спроведен поступак провере знања, односно вештине кандидата. 

Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 

Против овог Решења није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 023-2/2019-04 

Алибунар, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

72. 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5. и члана 42. став 1. тачка 5. став 

3. и став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(''Службени гласник РС'', број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 

ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 4. Одлуке о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 44/2011) и члана 40 Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 28. седници одржаној 

дана 14. марта 2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И 

ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

I 

Поставља се Душан Дакић, председник Општине Алибунар, за команданта Штаба за 

ванредне ситуације Општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб). 

 

II 

Поставља се Милан Ћурувија, заменик председника Општине Алибунар, за заменика 

команданта Штаба. 

 

III 

Поставља се Мила Влајковић, инспектор за послове цивилне заштите на територији Општине 

Алибунар, за начелника Штаба. 

 

IV 

Постављају се чланови Штаба, и то: 

1. Неђељко Коњокрад, председник Скупштине општине Алибунар; 

2. Сања Жебељан, начелник Општинске управе општине Алибунар; 

3. Коса Николић, начелница Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе 

општине Алибунар; 

4. Дејан Старчевић, начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и 

имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар; 

5. Анита Митровић, начелница Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар; 

6. Јездимир Рачић, командир Полицијске станице Алибунар МУП РС; 

7. Синиша Јоцев, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар МУП РС; 

8. мајор Слободан Крстић, припадник Војске Србије – Гарнизон Зрењанин; 

9. Зорана Братић, в.д. директора ЈКП ''Универзал'' Алибунар; 

10. др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар; 

11. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар; 

12. Звонко Завишић, директор Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар; 

13. Даница Чанчаревић, представник Општинске организације Црвеног крста Алибунар. 

 

V 

У раду Штаба учествују секретар Скупштине општине и начелник Одељења за послове 

Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове Општинске управе 

општине Алибунар, ради израде аката које доносе надлежни органи, без права одлучивања. 
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VI 

За обављање стручних послова заштите и спасавања из надлежности Штаба, командант 

Штаба, према потреби, образује стручно-оперативне тимове за одређене области рада. 

 

VII 

Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење број: 020-92/16-03-02 од 31.08.2016. 

године, Решење број: 020-143/16-03-02 од 20.12.2016. године; Решење број: 020-27/2018-04 од 

02.04.2018. године; Решење број: 020-91/2018-04 од 31.07.2018. године и Решење број: 020-158/2018-

04 од 22.10.2018. године (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2016, 38/2016, 9/2018, 25/2018, 

37/2018). 

 

VIII 

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

Алибунар''. 

 

Број: 020-23/2019-04 

Алибунар, дана 14. марта 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

73. 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', 
број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 14/2016), члана 20. став 1. 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 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе, на 28. седници одржаној дана 14. марта 2019. године, 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

1. У Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија) разрешава се функције члана 

Никола Хочевар. 

2. На функцију члана Комисије именује се Небојша Јакимов, одборник у Скупштини општине 

Алибунар. 

3. Мандат разрешеног члана Комисије престаје даном разрешења, а мандат именованог члана 

Комисије тече од дана доношења овог Решења, односно од 14. марта 2019. године, и трајаће 

најдуже до истека мандата Комисије. 

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

 

 
Број: 020-25/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 
 

74. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 
БРОЈ: 37-2/2019 
ДАТУМ: 30.01.2019.г. 
А л и б у н а р 
 
 

На основу чл. 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/17 и 27/18), Управни одбор Предшколске установе 
''Полетарац'' Алибунар, на седници одржаној дана 30.01.2019.г. већином гласова укупног броја 
чланова, донео је: 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 
Бр. 85-2/18 од 29.03.2018.г. 

 
 

Члан 1. 
Иза члана 32. додаје се члан 32а. који гласи: 

 
''Друге надлежности органа управљања – управног одбора 

 
Управни одбор има и друге надлежности: 
- даје аутентично тумачење одредаба статута и других општих аката Установе, 
- образује Комисију за избор директора (даље: Комисија) и на основу извештаја Комисије, 

сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор 
директора, који се, заједно са извештајем Комисије, доставља министру, у року од осам 
дана од дана достављања извештаја Комисије, 

- расписује конкурс за упис деце до краја априла текуће године за наредну радну годину, 
- уколико је потребно, именује Комисију за пријем деце, 
- овлашћује васпитача, у складу са законом, да замењује директора у случају привремене 

спречености или одсутности директора да обавља своју дужност, уколико директор није 
дао такво овлашћење.'' 

 
Члан 2. 

Иза члана 44. додаје се члан 44а. који гласи: 
 

''Друге надлежности директора 
 

Директор има и друге надлежности: 
- заступа и представља установу, 
- даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове одсутности или 

спречености да обавља дужност, 
- даје пуномоћје за заступање установе, 
- доноси одлуку о расписивању конкурса за пријем у радни однос и именује Конкурсну 

комисију, 
- обезбеђује услове за остваривање и примену посебног Колективног уговора и других 

општих аката Установе, 
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- дужан је да обезбеди услове да Установа стално има интернет везу и да обезбеди 
несметан рад и функционисање електронске поште, 

- доноси План јавних набавки, Одлуке о покретању поступака јавних набавки, бира 
понуђаче, закључује Уговора о јавним набавкама, обезбеђује конкуренцију тако што 
прибавља понуде од најмање три понуђача за набавке на које се закон не примењује, и 
обавља друге послове прописане Законом о јавним набавкама, у прописаним роковима.'' 

 
Члан 3. 

Преостале одредбе Статута остају на снази. 
 

Члан 4. 
Ове измене и допуне Статута упућују се Скупштини Општине Алибунар ради давања 

сагласности на исте. Након добијања сагласности истичу се на огласној табли Предшколске 
установе ''Полетарац'' Алибунар, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли установе. 
 
Председник Управног одбора 
Миленко Ратковић, с.р. 
 
 

75. 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 
13/2016 и 30/2016-испр.), члана 22. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Установе културних 
делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 30/2012) и члана 27. став 1. тчка 1. Статута Установе културних делатности ''Центар за културу 
општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2013), Управни одбор 
Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, на 34. седници од 
дана 12.03.2019.године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' 
 

Члан 1. 
У Статуту Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'', 

објављеном у ''Службеном листу општине Алибунар, број 5/2013 (у даљем тексту: Статут), члан 19. 
мења се и гласи: 

''Директор Установе именује се на односу претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године и може бити поново именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Установе. 
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата директора. 
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 8 ни дужи од 15 дана од 
дана оглашавања јавног конкурса. 

Неблаговремен, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити 
посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава 
извршење закључка. 

Управни одбор Установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкруса доставља оснивачу образложени 
предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење Управног одбора о 
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

Оснивач именује директора Установа са Листе. 
Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове 

да уђе у изборни поступак, о чему је дужан да обавести оснивача, односно уколико оснивач не 
именујујје директора установе са Листе.'' 
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Члан 2. 
Члан 20. мења се и гласи: 
''За директора установе може бити изабрано лице које, поред општих услова предвиђених 

Законом о раду, има: 
- стечено високо образовање из области културе, медија или уметности, или стечено 

високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука и то: стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму од 240 бодова, односно на 
основним академским студијама у трајању од 4 године; 

- најмање 5 година искуства на пословима у области културе; 
- најмање 3 године искуства у управљању и руковођењу установом културе. 
Кандидат за директора је дужан да приложи програм рада и развоја установе као саставни 

део конкурсне документације.'' 
 

Члан 3. 
Члан 21. мења се и гласи: 
''Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 
Вршилац дужности директора мора да исупњава услове за избор кандидата за директора из 

члана 20. овог Статута. 
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.'' 

 
Члан 4. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана доноешња решења 
о давању сагласнсоти од стране Скупштине општине Алибунар. 
 
 
Број: 28/2019 
Алибунар, 12.03.2019. године 
 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
Тамара Радојичић, с.р. 
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