
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 40. Алибунар, 24. јун 2021. године Бесплатан примерак Број 12 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

 

96. 

 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланова 15. и 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019), Општинско веће 
општине Алибунар, на 16. седници одржаној дана 24. јуна 2021.г. доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ  

ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА - ОДЕЉЕЊА У ЗРЕЊАНИНУ  
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА  

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Решење о одређивању Државног правобранилаштва – Одељење у 

Зрењанину за обављање послова заштите имовинских права и интереса Општине Алибунар, број 
46-90/2020-04 од 29.12.2020. године, које је донело Општинско веће општине Алибунар, а 
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 43/2020. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

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

 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 7-2/2021-04 
Алибунар, 24. јун 2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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97. 
 

На основу члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019), члана 6. Одлуке о одређивању органа Општине Алибунар 

надлежних за доношење одлука и аката у спровођењу Закона о пољопривредном земљишту 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019) и члана 6. Одлуке о скидању усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2020), Општинско веће општине Алибунар, на 16. 

седници од 24. јуна 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 

АГРОЕКОНОМСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној 

својини које се налази на територији општине Алибунар за агроекономску 2020/2021. 

годину (у даљем тексту: Радна група). 

2. У Радну групу именују се: 

1) Лавинел Ардељан, члан Општинског већа за област пољопривреде и развоја села - 

председник; 

2) Душко Веља, члан Општинског већа за област месних заједница - заменик 

председника; 

3) Ивица Росић, руководилац Групе за пољопривреду Одељења за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе општине Алибунар - члан; 

4) Лавинел Мургу, запослен у Групи за пољопривреду Одељења за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе општине Алибунар - члан; 

5) Слађана Вукајловић, запослена у Групи за пољопривреду Одељења за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе општине Алибунар - члан. 

3. Скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је обухваћено 

Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

Општине Алибунар (у даљем тексту: Програм) које без правног основа користи правно или 

физичко лице за пољопривредну производњу врши се у свему у складу са Одлуком о 

скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на 

територији општине Алибунар, (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2020) – у 

даљем тексту: Одлука. 

4. Задаци Радне групе су: 

1) да након што утврди на основу релевантних чињеница да се одређена парцела која је 

обухваћена Програмом користи без правног основа за пољопривредну производњу од 

стране познатог или непознатог лица сачини и достави председнику Општине Алибунар 

предлог одлуке о скидању усева за конкретну парцелу; 

2) да спроведе одлуку о скидању усева са појединачне парцеле, коју доноси председник 

Општине Алибунар; 

3) да сачини и достави председнику Општине Алибунар предлог за укидање одлуке о 

скидању усева са појединачне парцеле у случају да лице које је без правног основа 

користило пољопривредно земљиште у државној својини плати накнаду за коришћење 

пољопривредног земљишта и достави доказ о уплати накнаде; 

4) да издаје налоге за рад лицима са којима Општина Алибунар има закључен уговор за 

обављање послова скидања, транспорта, складиштења и продаје усева и лицима која 

пружају техничку помоћ приликом реализације поступка скидања усева; 

5) да о доношењу одлуке о скидању усева са појединачне парцеле благовремено 

обавести Републичког пољопривредног инспектора и Полицијску станицу Алибунар. 

5. Радна група је надлежна да посебним актом наложи продају скинутих усева по тржишним 

условима и одреди да купац утврђени износ средстава уплати на рачун Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. 
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6. Радна група је овлашћена да у спровођењу задатака због којих је образована затражи и 

добије без одлагања сву потребну стручну, техничку и административну помоћ свих 

субјеката из члана 3. став 2. Одлуке, као и Општинске управе општине Алибунар и Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар. 

7. Мандат Радне групе траје до краја агроекономске 2020/2021. године, али из оправданих 

разлога може се продужити и на наредну агроекономску годину, о чему ће одлучити 

Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине Алибунар посебним 

актом. 

8. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 020-47/2021-04 

Алибунар, 24. јун 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

98. 
 

На основу члана 46. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 5. Одлуке о условима 

и поступку давања у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 9/2018), Општинско веће општине Алибунар на 16. седници одржаној 

дана 24. јуна 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за давање у закуп пословног простора општине Алибунар (у даљем 

тексту: Комисија) у следећем саставу: 

1. Зорица Миливојев, председник Комисије, 

2. Славица Милић, заменик председника Комисије, 

3. Весна Стојиљковић, члан, 

4. Бранко Дадић, члан, 

5. Драгоје Благојевић, члан. 

 

Члан 2. 

Послови и задаци Комисије су да изврши јавно оглашавање одлуке и текста јавног огласа 

за давање у закуп пословног простора, да отвара, прегледа и изврши оцену понуде, односно 

пријаве и сачини образложен предлог одлуке за давање пословног простора у закуп и текст 

уговора о закупу пословног простора. 

Комисија је овлашћена да спроведе и поступак непосредном погодбом у ситуацијама 

утврђеним законом, Одлуком о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини 

Општине Алибунар и посебном одлуком којом се покреће поступак давања у закуп пословног 

простора, као и да у овим случајевима сачини образложени предлог одлуке за давање пословног 

простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора. 

Комисија пуноважно одлучује уколико седници присуствује више од половине чланова. 
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Одлука се сматра донетом када се о њој изјасни више од половине од укупног броја 

чланова. 

 

Члан 3. 

Комисија у свом раду сачињава записник и образложен предлог одлуке за давање 

пословног простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора доставља Општинској 

управи. 

 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу овог Решења престају да важе: Решење о образовању Комисије за 

давање у закуп пословног простора општине Алибунар, бр. 020-38/2018-04 од 17.05.2018.г., 

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за 

давање у закуп пословног простора општине Алибунар, бр. 020-172/2018-04 од 30.10.2021.г. и 

Решење о допуни Решења о образовању Комисије за давање у закуп пословног простора општине 

Алибунар, бр. 020-209/2018-04 од 26.12.2018.г. 

 

Члан 5. 

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

општине Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-48/2021-04 

Алибунар, 24. јун 2021. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

96. Решење о стављању ван снаге Решења о одређивању Државног правобранилаштва 
– Одељења у Зрењанину за обављање послова заштите имовинских права и 
интереса општине Алибунар 

1 

97. Решење о образовању Радне групе за скидање усева са пољопривредног земљишта 
у државној својини које се налази на територији општине Алибунар за агроекономску 
2020/2021. годину 

2 

98. Решење о образовању Комисије за давање у закуп пословног простора општине 
Алибунар 

3 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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. 


