
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 38. Алибунар, 23. мај 2019. године Бесплатан примерак Број 12 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

122. 

 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за административно-мандатна 
питања Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло 
је до техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење функције, 
која је уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО – МАНДАТНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан VII Решења о образовању Одбора за административно-мандатна 

питања Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 
Број: 020-59/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 

 

123. 

 
Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за избор и именовања 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до 
техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење функције, која је 
уочена и по службеној дужности исправљена,  
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те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за избор и именовања Скупштине 

општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

Број: 020-60/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 
 
 

124. 
 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за прописе и управу Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до техничке 
грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење функције, која је уочена и 
по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за прописе и управу Скупштине 

општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

Број: 020-61/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 
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125. 

 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за друштвено-економски 
развој, привреду и финансије Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
бр. 11/2019), дошло је до техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за 
вршење функције, која је уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,  

ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за друштвено-економски развој, 

привреду и финансије Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако 

да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Број: 020-62/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 

126. 

 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за друштвене делатности 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до 
техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење функције, која је 
уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за друштвене делатности 

Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Број: 020-63/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 
 

127. 
 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство 
и стамбено-комуналне делатности Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату 
накнаде за вршење функције, која је уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО  

И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено-комуналне делатности Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: 

Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 
Број: 020-64/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 
 

128. 
 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за рад и развој месних 
заједница Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), 
дошло је до техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење 
функције, која је уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019) даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за рад и развој месних заједница 

Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Број: 020-65/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 
 

129. 
 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за пољопривреду и развој села 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до 
техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење функције, која је 
уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019) даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за пољопривреду и развој села 

Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Број: 020-66/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 

 

130. 
 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за заштиту и унапређење 
животне средине Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
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11/2019), дошло је до техничке грешке у навођењу назива одбора и процента за обрачун и 
исплату накнаде за вршење функције, која је уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019) даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се назив акта у: ''Решење о образовању Одбора за заштиту и унапређење 

животне средине Скупштине општине Алибунар''. 

2. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за заштиту и унапређење животне 

средине Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

3. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

4. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Број: 020-67/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 
 

131. 
 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за представке и притужбе 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до 
техничке грешке у навођењу назива одбора и процента за обрачун и исплату накнаде за вршење 
функције, која је уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019) даје 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се назив акта у: ''Решење о образовању Одбора за представке и притужбе 

Скупштине општине Алибунар''. 

2. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за представке и притужбе 

Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

3. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

4. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Број: 020-68/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.05.2019. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

Биљана Враговић, с.р. 
 

 

132. 

 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за награде и признања 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до 
техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење функције, која је 
уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019) даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за награде и признања Скупштине 

општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Број: 020-69/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 
 

133. 
 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за односе са верским 
заједницама Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), 
дошло је до техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење 
функције, која је уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019) даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за односе са верским 

заједницама Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада 

гласи: 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.05.2019. 
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''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 
Број: 020-70/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 

 

134. 

 

Приликом израде предлога Решења о образовању Одбора за борбу против корупције 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019), дошло је до 
техничке грешке у навођењу процента за обрачун и исплату накнаде за вршење функције, која је 
уочена и по службеној дужности исправљена,  

те секретар Скупштине општине Алибунар, на основу члана 54. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2019) даје 
 
 

ИСПРАВКУ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Исправља се члан V Решења о образовању Одбора за борбу против корупције 

Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Решење), тако да сада гласи: 

''Председник и заменик председника Одбора имају праву на накнаду за вршење 

функције у Одбору у нето износу, у висини 15% од просечне бруто зараде исплаћене у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике.'' 

2. Исправку Решења спровести у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

3. Исправку Решења објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 
Број: 020-71/2019-04 
У Алибунару, дана 23. маја 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Биљана Враговић, с.р. 

 

 

 

 



 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

122. Исправка Решења о образовару Одбора за административно-мандатна питања 
Скупштине општине Алибунар 

1 

123. Исправка Решења о образовару Одбора за избор и именовања Скупштине општине 
Алибунар 

1 

124. Исправка Решења о образовару Одбора за прописе и управу Скупштине општине 
Алибунар 

2 

125. Исправка Решења о образовару Одбора за друштвено-економски развој, привреду и 
финансије Скупштине општине Алибунар 

3 

126. Исправка Решења о образовару Одбора за друштвене делатности Скупштине општине 
Алибунар 

3 

127. Исправка Решења о образовару Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности Скупштине општине Алибунар 

4 

128. Исправка Решења о образовару Одбора за рад и развој месних заједница Скупштине 
општине Алибунар 

4 

129. Исправка Решења о образовару Одбора за пољопривреду и развој села Скупштине 
општине Алибунар 

5 

130. Исправка Решења о образовару Одбора за заштиту и унапређење животне средине 
Скупштине општине Алибунар 

5 

131. Исправка Решења о образовару Одбора за представке и притужбе Скупштине општине 
Алибунар 

6 

132. Исправка Решења о образовару Одбора за награде и признања Скупштине општине 
Алибунар 

7 

133. Исправка Решења о образовару Одбора за односе са верским заједницама Скупштине 
општине Алибунар 

7 

134. Исправка Решења о образовару Одбора за борбу против корупције Скупштине општине 
Алибунар 

8 

   
   
   
   

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић, 
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


