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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
149.
На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр.
6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон), члана
46. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 32. Закона
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 7.
Статута општине Алибунар (''Сл.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 13. седници одржаној 15. јуна 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу
прикључка за потребе прикључења сопствене потрошње ТС 35/220kV ''Алибунар 1'' и
објекта ТС 35/220 kV ''Алибунар 2'' и повезивања ПРП 220 kV ''Владимировац'' на
дистрибутивни систем електричне енергије за постављање челично решеткастих
стубова (ČRS) (20 и 0,4) kV прилаза земљишту за потребе њиховог постављања,
надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или замене као и предузимање
осталих непходнох подземних и надземних радова, инвеститору ''ЕПС Дистрибуција''
д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Панчево'', на следећим парцелама у
КО Владимировац
Лист непокретности број 6409 КО Владимировац
- број катастарске парцеле 9357, потес или улица Код друма Селеуш, површине
4,1941 hа, у јавној својини општине Алибунар, цело право 1/1, без терета;
- број катастарске парцеле 536, потес или улица 27. марта, улица 1, површине
4,7177 hа, у јавној својини општине Алибунар, цело право 1/1, без терета;
КО Селеуш
Лист непокретности број 2148 КО Селеуш
- број катастарске парцеле 2283/3, потес или улица Ђалу маре, укупне површине
6,5717ha, у јавној својини општине Алибунар, цело право 1/1, без терета.
2. Заузеће на катастарским парцелама наведеним у тачки 1. ове Одлуке ради постављања
гвозденорешеткастих стубова мешовитог (20 и 0,4) kV вода је у површини од по 12,96
m², односно укупно заузеће за постављање оба стуба износи 25,92 m².
3. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити
сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, на основу ког ће се службеност
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уписати у РГЗ-Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. ове Одлуке
као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника повласног добра.
4. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити
одређена уговором.
5. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се Председник општине
Алибунар
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Образложење
“WINDVISION WINDFARM A” ДОО Алибунар и „WINDVISION WINDFARM B“ ДОО
Алибунар, из Алибунара као финасијер, на основу Пуномоћја ОУП 1216-2016 од 07.12.2016
године у име инвеститора ''ЕПС Дистрибуције'' д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција
Панчево'' из Панчева, обратио се Оделењу за инспекцијске послове, грађевинарство,
урбанизам и имовинскоправне послове са захтевом за изградње прикључка сопствене
потрошње ТС 35/220 kV ''Алибунар 1'' и објекта ТС 35/220 kV ''Алибунар 2'' и повезивања ПРП
220 kV „Владимировац, на дистрибутивни систем електричне енергије.
Према Закону о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10 24/11 и
121/12, 42/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), уз захтев за локацијску
дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и
изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.
Ради изградње објеката сопствене потрошње и повезивања на дистрибутивни систем,
потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. Ове Одлуке као
послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за
успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова.
Скупштина општине Алибунар, у име општине Алибунар, констатује да постоје сви
законски услови за успостављање права службености у траженом облику, као и оправдан
интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси Одлуку као у диспозитиву.
Број: 463-23/2017-04
У Алибунару, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

150.
На основу члана 20. став 3 и 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 6. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закупо ствари у јавној
својини и поступцма јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“
број 24/1012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници
од 15. 06. 2017. године доноси
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп пословног простора у јавној
својини општине Алибунар, орган надлежан за покретање поступка давња у закуп,
објављивање огласа о спровођењу поступка јавног надметања путем прикупљања писаних
понуда за давање у закуп пословног простора или непосредном погодбом, образовање
Комисије за спровошење поступка давања у закуп пословног простора (у даљем тексту:
Комисија), доношење акта о давању у закуп пословног простора, као и за одређивање лица
надлежног за закључење уговора о давању у закуп.
Члан 2.
Под пословним простором, у смислу ове Одлуке, сматрају се пословне зградем
пословне просторије, спортски објекти и спортски терени, гараже, отворена складишта и друге
просторије изграђене, купљене или на други начин прибављене у својину општине Алибунар.
Члан 3.
Поверава се Јавном предузећу за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар''
(у даљем тексту: Јавно предузеће) спровођење поступка давања у закуп пословног простора,
као и други послови одређени овом Одлуком.
Права и обавезе Јавног предузећа и Општине Алибунар регулисаће се посебним
уговором на који сагласност даје Општинско веће.
Члан 4.
Давање у закуп пословног простора врши се у складу са Законом о јавној својини (у
даљем тексту: Закон), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закупо ствари у јавној својини и поступцма јавног надметања
и прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: Уредба) и одредбама ове Одлуке.
II ПОСТУПАК ДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП
Члан 5.
Пословни простор даје се у закуп у поступку јавног надметања и прикупљања писмених
понуда путем јавног оглашавања и непосредном погодбом.
Члан 6.
Одлуку о покретању поступка јавног оглашавања пословног простора доноси Општинско
веће Општине Алибунар (у даљем тексту: Веће).
Предлог одлуке из става 1. овог члана припрема Општинска управа – Одељење за
инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове (у даљем
тексту: Општинска управа), у сарадњи са Јавним предузећем.
Уз предлог из става 2. овог члана, Већу се доставља и текст јавног огласа, осим у
случају давања пословног простора у закуп непосредном погодбом.
Члан 7.
Поступак давања у закуп пословног простора спроводи комисија коју образује и именује
директор Јавног предузећа.
Комисија има председника и најмање два члана. Актом о образовању и именовању
комисије уређују се послови и задаци комисије. Комисија пуноважно одлучује уколико седници
присуствује више од половине чланова, а одлука се сматра донетом када се о њој изјасни више
од половине од укупног броја чланова.
Члан 8.
Комисија о свом раду сачињава записник и образложен предлог одлуке за давање
пословног простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора доставља Општинској
управи.
Општинска управа предлог акта о давању пословног простора у закуп са текстом угоора
о закупу пословног прострора доставља Већу.
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Акт о давању пословног простора у закуп дoноси Веће.
Члан 9.
На основу акта о давању пословног простора у закуп из члана 8. ове Одлуке закључује
се уговор о давању пословног простора.
Уговор закључује директор Јавног предузећа.
1. Поступак јавног надметања и прикупљања писаних понуда путем јавног
оглашавања
Члан 10.
Текст огласа из члана 6. став 3. ове Одлуке припрема комисија.
Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Јавног
предузећа и обавезно садржи:
- податке о закуподавцу;
- врсту поступка (прикупљање писаних понуда или јавно надметање)
- опис пословног простора који се даје у закуп;
- рок трајања закупа;
- делатности које се могу обављати у пословном прострору;
- почетну висину закупнине у динарима по метру квадратном без ПДВ-а;
- износ и начин полагања депозита;
- рок за враћање депозита понуђачима који нису успели у поступку;
- податке о обавезној садржини понуде/пријаве и неопходној документацији која се уз њу
прилаже;
- начин, место и време за достављање понуде/пријаве;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- време и место отварања понуде, односно одржавање јавног надметања и
- друге елементе потребне за спровођење поступка.
Члан 11.
Висина депозита за учешће у поступку износи 20% од почетне месечне закупнине
пословног простора који се даје у закуп.
Депозит се полаже на начин утврђен објављеним огласом.
Писана понуда, односно пријава за јавно надметање за коју није положен депозит неће
се разматрати.
Понуђачима чија писана понуда/пријава буде изабрана као најповољнија положени
износ депозита урачунава се као унапред плаћен део закупнине, након закључења уговора о
закупу пословног простора.
Понуђачима чија понуда/пријава није најповољнија, односно не буде разматрана у
случајевима предвиђени овом Одлуком, депозит се враћа по истеку рока за приговор на
резултате поступка.
Понуђач чија је понуда/пријава изабрана као најповољнија губи губи право на повраћај
депозита уколику у року од петнаест дана од дана пријема позива за закључивање уговора о
закупу пословног прострора не закључи уговор.
Члан 12.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по квадратном
метру.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће
извршити избор најповољнијег понуђача применом осталих критеријума из огласа.
Члан 13.
Рок за подношење понуде/пријаве на оглас не може бити краћи од седам дана од дана
објављивања огласа.
Члан 14.
Понуда/пријава мора да садржи:
1) податке о подносиоцу и то за:
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физичка лица: име, презиме, адресу, контакт телефон и фотокопију/електронски читач
личне карте
- предузетнике: назив радње и седиште, фотокопију/електронски читач личне карте
предузетника, контакт телефон, фотокопију решења о упису у регистар надлежног
органа, фотокопију потврде о додељеном пореском иднетификационом броју;
- правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, фотокопију решења о
упису у регистар надлежног органа, фотокопију потврде о додељеном пореском
иднетификационом броју;
2) адресу пословног простора за који се подноси;
3) делатност која ће се обављати у пословном простору (која може бити само делатност
која је огласом одређена као делатност која се може обављати у пословном простору);
4) износ понуђене закупнине по метру квадратном, без ПДВ-а, који не може бити нижи од
почетног износа по метру квадратном одређеног огласом;
5) изјаву да ће пословни простор узети у виђеном стању и привести намени сопственим
средствима понуђача без права подтраживања од закуподавца;
6) доказ о уплати депозита и
7) друге елементе у складу са огласом.
Све понуде/пријаве морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица
понуђача.
Уз понуду/пријаву достављају се прилози у складу са огласом.
-

Члан 15.
Понуде/пријаве се подносе у затвореним ковертима Јавном предузећу или
препорученом поштом на адресу Јавног предузећа са назнаком ''не отварати – понуда за јавни
оглас/пријава за јавно надметање''.
На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.
Члан 16.
Понуда/пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац пословног
простора у јавној својини општине Алибунар и који по том или неком другом основу има
дуговања према општини Алибунар, односно који се није придржавао других уговорених
одредаба, неће се разматрати.
Члан 17.
Неблаговремене или непотпуне понуде/пријаве се одбацују.
Неблаговремене понуде/пријаве се враћају неотворене понуђачима са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Члан 18.
Отварање понуда/пријава је јавно и спроводи га комисија на месту, у време и на начин
одређен огласом.
У поступку отварања понуда/пријава, комисија констатује:
- присуство понуђача и других лица;
- број поднетих понуда/пријава;
- благовременост и потпуност понуде/пријаве;
- садржину сваке благовремене понуде/пријаве;
- понуде/пријаве које се одбацују и
- друге значајне чињенице.
Члан 19.
Понуде/пријаве разматрају се без присуства понуђача и других лица.
Члан 20.
У поступку прикупљања присних понуда путем јавног оглашавања комисија врши избор
најповољнијег понуђача.
Комисија је у обавези да све понуђаче обавести о резултатима поступка најкасније у
року од седам дана од дана отварања понуда.
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Сваки понуђач има право на приговор у року од три дана од дана пријема обавештења о
резултатима поступка.
О приговору одлучује Надзорни одбор.
Члан 21.
У поступку јавног надметања могу да учествују само подносиоци пријава који
сипуњавају све услове из огласа.
По окончању поступка јавног надметања, комисја утврђује најповољнијег подносиоца
пријаве.
Члан 22.
По доношењу акта од авању пословног простора у закуп најповољнији понуђач позива
се да у року од 15 дана од дана његовог достављања закључи уговор о закупу пословног
простора.
Члан 23.
Уколико најповољнији понуђач не заључи уговор о закупу пословног простора сматраће
се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај депозита.
Уколико се у поериоду од доношења одлуке о давању пословног простора у закуп до
закључења уговора о зкупу пословнг простора утврди да је рачун најповољнијег понушача
блокиран или је најповољнији понуђач престо да постоји, губи право на повраћај депозита.
У случају из става 1. и 2. овог члана уговор о закупу пословног простора може се
закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем, односно са првим следећим
најповољнијим понуђачем који пристане на закључење уговора.
2. Поступпак непосредне погодбе
Члан 24.
Поступак непосредне погодбе покреће се на захтев заинтересованог лица у
случајевима:
1) када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и
војна представништава и друге организације при дипломатксо-конзуларним
представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне
организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне
хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици
Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и
удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта,
социјалне и дечје заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање
прихода;
2) када закупац престане да обавља своју делатност (услед тешке болести, одласка у
пензију, смрти и друго), а доделу у закуп тражи члан породичног домаћинства
закупца (брачни друг, дете, родитељ) под условом да настави са обављањем исте
делатности;
3) када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је
оснивач или када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно
лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када је код закупца –
правног лица дошло до одређених статусних, организационих промена;
4) када закупац – физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је
оснивач или када оснивач правног лица због брисања истог из регистра надлежног
органа тражи да буде одређен за закупца као физичко лице;
5) када закупац који је уредно измиривао обавезе плаћања закупнине тражи
продужење уговора о закупу закљученог на одређено време, најраније три месеца, а
најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;
6) када се пословни простор даје за потребе одржавања спортских, културних,
сајамских, научних и других сличних потреба на период до 30 дана;
7) када се пословни просотр не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног
оглашавања, али не испод висине закупнине утврђене у складу са овом одлуком;
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8) када давање у закуп тражи физичко лице којем је пословни простор одузет
национализацијом, односно његови наследници под условом да је покренут
поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом;
9) када се у закуп даје пословни просотр који је у сувласништву;
10) када један од закупаца истог пословног простора тражи престанак закуподавног
односа, а други закупац тражи закључење уговора о закупу као једини закупац;
11) када закупац тражи одређивање за закупца друго лице под условом да оно, након
доношења одлуке о давању у закуп и пре закључења уговора о закупу пословног
простора, измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и
трошкова коришћења закупљеног пословног простора;
12) када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права
јавне својине, одноисно корисника ствари у јавној својини, као и послебних служби и
организација чији су они оснивачи.
Члан 25.
За закупце пословног простора може да буде одређено више лица, у ком случају су
закупци у обавези да споразумно одреде лице на кога ће се испоставаљти фактуре за закуп и
друге трошкове коришћења простора.
Члан 26.
Веће може да да препоруку Јавном предузећу за давање пословног простора у закуп, на
период до три године, непосредном погодбом, када се пословни прострор даје у закуп за
културне, научне, образовне, социјалне, здравствене и хуманитарне намене политичким
странкама и другим политичким организацијама, удружењима, друштвима, клубовима и другим
сличајевима од интереса за општину Алибунар, под условом да се тај простор не користи за
остваривање прихода.
III УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 27.
Уговор о закупу пословног простора закључује се на одрђено време, до пет година.
Уговор о закупу пословног простора за који је пред надлежним органом покренут
поступак за враћање одузете имовине, закључује се на период до доношења правноснажног
решења у поступку, а најдуже до пет година.
Уговор о закупу пословног простора може да се закључи и на дужи временски период са
закупцима ако је то од значаја за општину Алибунар и у другим оправданим случајевима, уз
предходну сагласност Већа.
Члан 28.
Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да
положи средство обезбеђења послаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословног
простора, и то:
- банкарску гаранцију;
- хипотеку на непокретности;
- сопствену меницу или меницу авалирану од другог правног лица;
- личну меницу или
- друго средство обезбеђења плаћања у складу са прописима којим се уређује
финансијско пословање.
Положена средтва обезбеђења враћају се закупцу по простанку уговора о закупу
уколико закупац нема неизмирених обавеза према закуподавцу по основу закупа и осталих
трошкова коришћења пословног простора.
Члан 29.
Закупцу који први пут закупи пословни простор, осим случајева преузимања закупа
пословног простора непосредном погодбом, пословни простор се предаје у виђеном стању,
најкасније у року од седам дана од дана закључења уговора о закупу.
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Приликом примопредаје пословног простора сачињава се записник који чини саставни
део уговора о закупу и којим се констатује стање пословног простора.
Члан 30.
Закупац не може да мења нити да проширује делатност коју обавља у пословном
просотру, без сагласности Већа.
Члан 31.
Закупац не може закупљени пословни простор или његов део издати у подзакуп.
1. Обавезе закупца

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Члан 32.
Закупац је у обавези да:
користи пословни простор у складу са уговором;
од надлежних органа прибави све неопходне сагласности потребне за обављање
уговорене делатности у пословном простору о сопственом трошку;
редовно измирује закупнину у роковима и на начин одређен уговором о закупу;
спроведе обавезне мере противпожарне заштите у складу са прописима;
редовно измирује трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, вода,
накнаде, телефон и друго);
редовно одржава пословни простор;
омогући Јавном предузећу контролу коришћења пословног простора, и
пословни простор по истеку закупа испразни од лица и ствари и у исправном и
функционалном стању врати Јавном предузећу.

Члан 33.
Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове текућег
одржавања и неопходних поправни објекта у коме се пословни простро налази, сразмерно
коришћеном простору, без права потраживања накнаде.
Стварни трошкови електричне енергије, воде, телефона, противпожарне заштите,
накнада и друго, падају на терет закупца без права потраживања.
Закупац је у обавези да плаћањем напред наведених стварних трошкова коришћења
пословног простора регулише са пружаоцима услуга одмах по закључењу уговора о закупу.
Члан 34.
Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове
инвестиционог одржавања објекта у коме се налази пословни простор у делу сразмерно
коришћеном простору, без права потраживања.
Трошкови извођења радова који имају каратктер инвестиционог одржавања пословног
простора падају на терет закупца, без могућности признавања својинских права на пословном
простору по основу улагања средстава, сходно Уредби.
Радове који имају карактер инвестиционог одржавања закупац може изводити на
пословном простору само по одобрењу Јавног предузећа, уз предходноу сагласност Већа и у
складу са Уредбом.
Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и
радови који превазилазе уобичајне стандарде за ту врсту радова, не могу бити признати
закупцу.
Одлуку о умањењу висине закупнине по основу улагања сопствених средстава закупца
у инвестиционо одржавање пословног простора доноси Комисија у скаду са Уредбом, уз
сагласност Већа.
Члан 35.
Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове привођења
пословног простора намени без права потраживања.
Члан 36.
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Закупац не може да врши адаптацију пословног простора без предходне сагласности
Јавног предузећа.
Сви трошкови адаптације пословног простора падају на терет закупца, без права
потраживања.
2. Престанак уговора о закупу
Члан 38.
Уговор о закупу престаје протеком рока на који је закључен, на основу споразума
уговорних страна, престанкомпостојања закупца, односно смрћу закупца, и на основу отказа.
Уколико уговор о закупу престаје пре истека рока на који је закључен, уговорни отказни
рок је 30 дана.

-

-

Члан 39.
Јавно предузеће може да откаже уговор о закупу ако:
се грађевинско земљиште приводи намени, а пословни просотр који је предмет закупа
треба да преда надлежном предузећу или инвеститору;
закупац не плати закупнину ни у року од 15 дана од дана када је Јавно предузеће
позвало на плаћање;
закупац пословни простор или његов део изда у подзакуп;
закупац врши радове на адаптацији или инвестиционом одржавању пословног
просотора без сагласности власника;
закупац не одржава пословни прострор;
закупац пословни прострор користи супротно уговореној намени;
закупац не обавља уговорену делатност дуже од 30 дана;
закупац не омогући приступ овлашћеним лицима Јавног предузећа ради контроле
коришћења пословног простора;
закупац пословни простор користи на начин којим се пословном простору или објекту у
коме се пословни простор налази, кривицом закупца или лица за које је закупац
одговоран, наноси штета,
закупац пословни простор користи на начин који узнемирава друге кориснике пословног
простора или станаре у згради односно објекту у коме се пословни простор налази
закупац не измирује трошкове коришћења послоног простора према пружаоцима услуга;
закупац одмах по извршеној промени која се тиче закупца о истом не обавести Јавно
предузеће;
је пословни просотор потребан Општини Алибунар за друге намене и
у другим случајевима утврђеним уговором о закупу.
Уговор о закупу отказује директор Јавног предузећа.

Члан 40.
По престнку закупа закупац је дужан да измири све обавезе по основу закупоа и
пословни просотор, празан од лица и ствари, у исправном и функционалном стању, преда
Јавном предузећу.
О примопредаји пословног простора сачињава се записник.
IV ЗАКУПНИНА
Члан 41.
Висина закупнине утврђује се у месечном износу према квадратном метру пословног
простора, множењем цене закупа са површином.
Члан 42.
Закупонина се плаћа унапред у валутном року, најкасније до 15-ог у месецу за текући
месец.
Изузетно, закупнина се може плаћати унапред, за одређени временски период.
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У закупнину утврђену у складу са овом Одлуком није урачунат ПДВ нити други трошкови
коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, телефон итд.) који падају на терет
закупца.
Закупац се обавезује да плаћа порез у складу са Законом.
Члан 43.
Закупнина за спортске објекте и терене који се дају у закуп непосредномпогодбом на
повремено коришћење ради организације спортских, културних и других активности утврђује се
зависно од намене за коју се даје на повремено коришћење.
Висину закупнине из става 1. овог члана утврђује директор Јавног предузећа уз
сагласност Већа.
Члан 44.
У случају издавања у закуп спортског објекта – стадиона, у закуп се издају затворени
простори у спортском објекту са правом коришћења отовореног спортског терена и трибина.
Уговором о закупу може да се уговори обавеза закупца да сноси трошкове одржавања
отвореног спортског терена и трибина, без права потраживања.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Уговори о закупу закључени до дана ступања на снагу ове Одлуке остају на снази до
истека рока на који су закључени.
Члан 46.
Одредбе ове одлуке сходно се примњеују на давање у закуп пословног простора на
коме општина има право коришћења, а у току је поступак уписа јавне својине општине
Алибунар на том пословном простору у складу са Законом.
Члан 47.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Број: 464-2/2017-04
Алибунар, 15. 06. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Председник Скупштине
Синиша Гавранчић, с.р.

151.
На основу члана 97. тачка 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број
36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине
Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), на предлог Општинског већа општине
Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОПИСУ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан. 1.
Овом одлуком уређује се: попис и подаци неуређених депонија на територији општине
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Алибунар, као и њихово управљање, одржавање и финансирање.
Неуређене депоније на територији општине Алибунар обухватају несанитарне депоније,
односно сметлишта на која се организовано одлаже комунални отпад са територије општине
Алибунар.
Управљање у смислу ове одлуке, подразумева опремање неуређене депоније.
Одржавање у смислу ове одлуке, подразумева организацију одлагања отпада.
Финансирање у смислу ове одлуке, подразумева коришћење средстава за управљање и
одржавање неуређених депонија на територији општине Алибунар.
Члан 2.
Неуређена – несанитарна депонија, односно сметлиште је место где јединица локалне
самоуправе одлаже отпад у полуконтролисаним условима, којим управља јавно комунално
предузеће и које има одређену инфраструктуру (ограду, капију, булдожер), а тело депоније није
изграђено у складу са прописима којим се уређује одлагање отпада на депоније (нема
водонепропусни слој, дренажни систем за одвођење отпадних вода и друго).
Члан 3.
Евидентиране неуређене – несанитарне депоније (сметлишта) на које се организовано
одлаже комунални отпад су:
-

-

-

Сметлиште Алибунар – налази се на делу катастарске парцеле бр. 11219/8 и
делу катастарске парцеле бр. 11221/1 к.о. Алибунар са леве стране државног пута II
реда правца Алибунар – Пландиште, у наставку улице Вука Караџића бб на излазу
насеља Алибунар, на удаљености око 400 метара од задњих кућа.
Локација на којој се налази сметлиште је парцела власништва РС са правом
коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, култура
остало природно неплодно земљиште.
Простор на који се одлаже отпад налази се у благом паду према државном путу.
Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 4.500m³ отпада. На
сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом
биоразградивог отпада. Површина одлагалишта износи око 3.500m². Приступни пут
је углавном земљани са прилазним делом од каменог агрегата.
Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу.
Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом. На
ову локацију сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Алибунар, Локве и
Јаношик.
Сметлиште Банатски Карловац - налази се на делу катастарске парцеле бр.
3011/1 к.о. Банатски Карловац, у правцу улице Војводе Степе, од железничког моста
ка њивама и пашњаку, удаљено око 400 метара од првих кућа.
Локација на којој се налази сметлиште је парцела власништва РС са правом
коришћења Месне заједнице Банатски Карловац, пољопривредно земљиште, класе
пашњак.
Простор на који се одлаже отпад налази се углавном на равној површини. Отпад се
одлаже од око 2000. године, а одложено је око 3.000m³ отпада. На сметлишту су
одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог
отпада и грађевинског шута. Површина одлагалишта износи око 3.000m².
Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу,
приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и
прекривање отпада земљом.
На ову локацију одлаже се комунални отпад из насеља Банатски Карловац са
Девојачким бунаром и Николинци.
Сметлиште Владимировац – налази се на делу катастарске парцеле бр. 239 к.о.
Владимировац, у продужетку улице Црвене армије и ЈНА, на удаљености око 400
метара од првих кућа.
Локација на којој се налази сметлиште је власништво РС са правом коришћења
Месне заједнице Владимировац, пољопривредно земљиште, класе пашњак.
Простор на који се одлаже отпад налази се у благом паду. Отпад се одлаже од око
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2000. године, а одложено је око 3.000m³ отпада. На сметлишту су одложене све
врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада и
грађевинског шута. Површина одлагалишта износи око 10.000m².
Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу,
приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и
прекривање отпада земљом.
На локацији сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Владимировац.
Сметлиште Иланџа – налази се на делу катастарске парцеле 5350/12 к.о. Иланџа,
ван грађевинског реона, на пола пута између насеља Иланџа и Селеуш на
удаљености око 2 километра од првих кућа.
Локација на којој се налази сметлиште је власништво РС са правом коришћења
Месне заједнице Иланџа, пољопривредно земљиште, класе пашњак.
Простор на који се одлаже отпад налази се на равном терену. Отпад се одлаже од
око 2000. године, а одложено је око 1.500m³ отпада. Површина одлагалишта износи
око 3.000м². На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим
процентом биоразградивог отпада.
Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу,
приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и
прекривање отпада земљом.
На локацији сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Селеуш, Иланџа,
Нови Козјак и Добрица.

Члан 4.
Поверава се ЈКП ''Универзал'' Алибунар управљање и одржавање свих сметлишта на
које се организовано одлаже комунални отпад из насеља територије општине Алибунар.
За наведена сметлишта, ЈКП ''Универзал'' Алибунар ће израдити радне планове
прилагођавања постројења (сметлишта) за управљање отпадом у складу са законом а на
основу којих ће се утврдити потреба израде пројеката санације и рекултивације истих.
Члан 5.
Управљање у смислу ове одлуке, подразумева опремање неуређене депоније а које
обухвата ограђивање, постављање табле са потребним подацима, обезбеђење чуварске
службе, изградња хидрантске мреже, постављање колске ваге, постављање заштитног зеленог
појаса и друго.
Члан 6.
Одржавање у смислу ове одлуке, подразумева организацију одлагања отпада а која
обухвата редовно разастирање отпада, обезбеђење довољне количине земље и прекривање
отпада земљом и друго.
Члан 7.
Трошкове управљања и одржавања сметлишта на која се организовано одлаже
комунални отпад од стране јавног комуналног предузећа, финансирају се из остварених
средстава од наплаћених услуга према цени утврђеној у складу са законом.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 501-16/2017-04
У Алибунару, 15. 06. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.
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152.
На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима
(''Службени гласник РС'', број 101/2015), члана 15. тачка 10. и члана 40. тачка 32. 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
13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године доноси следећи
ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ
ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из
буџета за активности које се током 2017. године планирају у области унапређења услова
живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката
у циљу побољшања услова живота.
Члан 2.
За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход
остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на
територији општине Алибунар у 2017. години, у износу од 6.500.000,00 динара, као и пренета
средства из 2016. године приходована по истом основу у износу од 6.516.284,31 динара, што
представља укупан износ од 13.016.284,31 динара.
Средства из претходног става овог члана користиће се за:
1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ, у укупном износу од
6.816.284,31 динара:
- реконструкција Дома културе у насељеном месту Алибунар, у износу од 6.816.284,31
динара.
2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у укупном износ од
2.400.000,00 динара:
- ојачање коловозне контрукције у насељеном месту Добрица, улица Жикице Букацеле и
улица Нова, у износу од 2.400.000,00 динара.
3. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 3.800.000,00
динара:
- наставак радова на изградњи, опремању и повезивању експлоатационог бунара Б3/11 у
насељеном месту Иланџа, у укупном износу од 3.800.000,00 динара.
Члан 3.
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу
са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017. години.
Члан 4.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник општине одређује
приоритетне активности.
Члан 5.
Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта одобрава председник општине.
Члан 6.
На овај Програм, након доношења од стране Скупштине општине Алибунар, потребно је
прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
Члан 7.
Овај Програм ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
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Број: 015-1/2017-04
Алибунар, 15. 06. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

153.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04,
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), члана 58. став 1. тачка 1.
Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15),
Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници
одржаној дана 15. 06. 2017.године, доноси следећи
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У 2017. 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 31.12.2017. 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“, 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 одговарајуће пројектне документације извођења сакупљачких станица у ужим
централним зонама насеља градског карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и
Владимировцу у циљу раздвајања отпада по врстама и карактеристикама сходно
Локалном плану управљања отпадом општине Алибунар, односно Закону о управљању
отпадом;
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3. Извођење и опремање сакупљачких станица у ужим централним зонама насеља градског
карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу
4. Израда одговарајућа пројектне документације хортикултурног уређења парка у насељу
Алибунар;
5. Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две фазе
у зависности од потребних радова по пројектној документацији или расположивих
средстава;
6. 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;
7. Планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих
јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини;
8. Кошење зелених површина јавне намене по свим насељеним местима у општини;
9. 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;
10. 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.
11. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
12. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине,
13. Уклањање дивљих депонија на територији општине Алибунар.
Члан 4.
Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине
Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.
Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива
средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и
здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.
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 2016. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених
у Програму за 2016. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне
средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2017. годину.
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Члан 6.
Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до
доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.

Број: 025-2/2017-04
У Алибунару, 15. 06. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

154.
На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС“, бр.
88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 18. Одлуке о комуналним делатностима на територији
општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2015 и 37/2015) и члана 40. Статута
општине Алибунар (''Сл.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 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању водом на територији општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', бр. 41/2015), члан 11.мења се и гласи:
''Члан 11.
Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће
се подношењем захтева Одељењу.
Поступак је регулисан Законом о планирању и изградњи (Обједињена процедура)
и Одлуком о комуналном уређењу општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'',
бр. 10/2015).
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о плаћању накнаде, односно
таксе за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру.
Износ таксе, односно накнаде коју плаћа корисник, треба да садржи набавку
мерног инструмента, на основу Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',
бр.88/2011 и 104/2016).
Надлежни орган упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши
прикључење у складу са захтевом из става 1. овог члана, у року од три радна дана од
дана пријема тог захтева.
Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом,одобрењем за
иузвиђење радова и пројектом за извођење, ималац јавних овлашћења је дужан да
изврши прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру и да о томе обавести
надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева.
Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за
прикључење тог објекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су
испуњени ти услови.
ЈКП ''Универзал'' је у обавези да достави услове за пројектовање и прикључење у
оквиру обједињене процедуре.

Број 17 – Страна 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2017.

Услови за пројектовање треба да садрже податке о изграђеној водоводној мрежи,
положају цеви, материјал од којег су постављене цеви, дубина на којој су постављене и
могућности израде прикључка и на ком месту , на којој дубини од каквих цеви и ког
пречника као и о месту изградње склоништа за водомер, да ли у оквиру парцеле или на површини јавне намене. Услови за прикључење треба да садрже да прикључење може
да се изврши само на основу поднетог захтева надлежном општинском органу, после
извршеног прегледа надлежног лица из ЈКП да је склониште изведено према условима
за пројектовање и кад се приложи доказ о уплаћеној такси.''
Члан 2
Члан 14. мења се и гласи:
''Члан 14.
Прикључење на јавни водовод врши искључиво ЈКП. Под водоводним
прикључком се подразумева цевовод са свим потребним спојним деловима и уређајима
почев од јавног цевовода до вентила испред водомера, водомер и вентил иза водомера.
Трошкове изградње водоводног прикључка и склоништа за водомер (шахте) сноси
корисник.''
Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:
''Члан 16.
Сваки водоводни прикључак мора да има водомер,који се поставља у засебно
склониште лоцирано према добијеним условима од ЈКП. За домаћинства прописује се
постављање водомера димензија од ¾“, а у изузетним ситуацијама, на основу процене
ЈКП-а, водомер од 1“.
Склониште за водомер мора да буде израђено према условима ЈКП-а,да се
одржава тако да је увек чисто и приступачно,суво и да је водомер заштићен од
мраза,оштећења и крађе.
Такође обавеза корисника да о свом трошку угради и одржава вентил иза
водомера. У случају да корисник услуга због неисправности вентила после водомера
користи главни вентил (пре водомера) сносиће трошкове због евентуалне штете.''
Члан 4.
Члан 18. мења се и гласи:
''Члан 18.
Корисник пословног простора дужан је да о свом трошку обезбеди постављање
посебног водомера за пословни простор. У случају да се пословни простор налази у
склопу домаћинства,власник домаћинства дужан је да обезбеди посебан прикључак за
пословни простор ,као и за домачинство.
Код изградње стамбених зграда потребно је обезбедити да свака стамбена и
пословна јединица има засебан водомер, који мора бити у заједничким просторијама а
који уграђује искључиво ЈКП.
Кумулативна потрошња воде стамбене зграде мериће се преко заједничког
водомера, постављеног у склоништу за водомер.
Код надградње и реконструкције стамбених зграда водоснабдевање нових
стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег водомера.''

Члан 5.
Члан 22. мења се и гласи:
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''Члан 22.
Корисник може да поднесе писмен захтев ЈКП за испитивање исправности
водомера на водоводном прикључку.
ЈКП је дужно да у року од 10 дана, од дана пријема захтева водомер достави на
испитивање овлашћеној установи.
Ако се установи да је водомер неисправан, ЈКП је дужно да исправи рачун за
воду, а количину испоручене воде обрачуна по просечној дневној потрошњи за исти
период у претходној години или за период по извршеној замени водомера.
Трошкове испитивања водомера сноси ЈКП, осим у случају ако се установи да је
водомер исправан, тада је ове трошкове дужан да сноси подносилац захтева.
У случају небриге корисника (по члану 16. ове Одлуке), трошкове настале штете
услед смрзавања водомера, пуцања стакла на водомеру, као и остале механичке штете
сносиће корисник.''
Члан 6.
Члан 25. мења се и гласи:
''Члан 25.
Забрањено је:
1) самовољно постављање водоводног прикључка од стране неовлашћеног
лица, или без одговарајуће техничке документације;
2) повезивање водоводних инсталација објекта прикљученог на јавни водовод са
водоводним инсталацијама и уређајима, који добијају воду из индивидуалних
изворишта;
3) уграђивање одводне цеви на водоводном прикључку испред водомера;
4) прикључивање водоводне инсталације објекта на јавни водовод преко
водоводних инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање
таквог прикључка;
5) на било који начин оштећивати инсталације и објекте јавног водовода;
6) директно повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без
водоводног прикључка;
7) повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без мерног
инструмента у водоводном прикључку;
8) окретање водомера у супротном смеру од пројектованог;
9) оштећење и скидање пломбе на водоводном прикључку;
10) неовлашћено коришћење и пуњење воде са хидраната без дозволе
Предузећа;
11) неовлашћено руковање уличним вентилима.''

Члан 7.
Члан 34 мења се и гласи:
''Члан 34
Снабдевање водом привремено ће се ускратити кориснику (у даљем тексту:
привремено искључење) у случајевима:
1) уколико изврши прикључење водоводних инсталација на јавни водовод
супротно техничким условима и другим посебним прописима и одредбама ове
одлуке;
2) уколико не одржава водоводне инсталације и склониште за водомер не учини
приступачним за ЈКП;
3) ако је шахт неприступачан или загађен;
4) ако је прикључак извршен испред мерног уређаја;
5) ако настане квар на инсталацији корисника;
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6) ако уследи одјава коришћења услуге корисника;
7) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење
потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен;
8) уколико у датом року не доведе у технички исправно стање бесправно
изведени прикључак по налазу и техничким условима ЈКП;
9) ако је стање водоводних инсталација и водомерног склоништа такво да
угрожава хигијенску и здравствену исправност у јавном водоводу и сигурност
суседних објеката или угрожава здравље људи;
10) ако корисник не плати два узаступна рачуна за испоручену воду;
11) ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод без водомера
односно другом врстом директног прикључка на јавни водовод без водомера;
12) ако су водоводне инсталације које су спојене на јавни водовод повезане са
инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта;
13) ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод преко водоводних
инсталација суседног или другог објекта;
14) код недозвољених радњи као што су окретање водомера у супротном смеру,
оштећења и скидања пломбе постављене од стране ЈКП.
15) ако власник не омогући приступ водомеру за редовно очитавање истог.
Привремено искључење врши ЈКП, на начин на који је то технички изводљиво,
укључујући искључење на уличној водоводној мрежи.
ЈКП је дужно да пре привременог искључења кориснику достави писмену опомену
и остави му рок у којем је дужан да испуни своје обавезе односно отклони недостатке.
Трошкове искључења и прикључења сноси корисник, према ценовнику ЈКП.
Искључења са водоводне мреже трају док корисник не отклони разлоге због којих
је искључење извршено.''
Члан 8.
Члан 42. мења се и гласи:
''Члан 42.
Обавеза корисника је да омогући овлашћеном раднику ЈКП очитавање водомера,
односно учини приступачним склониште водомера и водомер.
Ако због пропуста корисника не може да се изврши очитавање водомера,
овлашћени радник ЈКП ће оставити писмено обавештење са назначењем дана и часа
очитавања водомера.
Уколико у накнадном року не буде створена могућност за очитавање бројача
водомера, утрошак ће се одредити сходно одредби члана 43. ове одлуке.
Корисници услуга могу пријавити стање на водомеру крајем месеца за текући
месец.''
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу
општина Алибунар''.
Број: 35-5/2017-04
У Алибунару, 15. 06. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Председник Скупштине
Синиша Гавранчић, с.р.
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155.
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине
Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Акционог плана за спровођење
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013—
2018.г., Скупштина општине Албиунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13.
седници од 15. 06. 2017. године, доноси
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
1. Усваја се Локални антикорупцијски план за општину Алибунар.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 010-1/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)
ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

Јун 2017. године
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1. Увод
Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број
231, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних
антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о
скринингу идентификована као једна од области2 посебно осетљивих на корупцију3. Овим
документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове
за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове (у даљем тексту
ЛАП4). Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области,
процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу
начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање. Применом
локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог
спровођења, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) јачају своју отпорност на настанак корупције,
на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту,
заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.
Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним
од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од
2013. до 2018. године, усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем
непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне самоуправе,
односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала специфичности и
потребе сваке од њих. Из описа овог проблема проистиче и потреба за адекватним локалним
антикорупцијским механизмима, који, како је наведено у Стратегији, треба да обезбеде
транспарентан рад органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима
подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и
адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове5. Наведеним описом дат
је оквир у коме би требало да се крећу акциони планови за борбу против корупције на
поменутим нивоима територијалне организације, односно циљеви које ови документи треба да
постигну.
У циљу помоћи градовима и општинама да усвоје адекватне локалне антикорупцијске
планове, Акционим планом за преговарачко поглавље 23 предвиђено је да Агенција за борбу
против корупције изради Модел Локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту Модел
ЛАП-а), на основу кога ће свака ЈЛС доносити сопствени акциони план. Осим тога, у циљу
идентификовања садржине и Модела и ЛАП-ова, односно у циљу идентификовања области и
процеса које треба да буду обухваћене овим документом, Агенција је спровела анализу правног
оквира којим је регулисана локална самоуправа, односно оног дела тог правног оквира који је
нарочито ризичан за настанак корупције6. На основу ове анализе, као и на основу других
релеватних извора информација и норми у изради акционих планова, Агенција је израдила
Модел ЛАП-а, са пратећим упутствима и препорукама за његово усвајање и праћење. Модел
ЛАП-а израђен је уз подршку и у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина -

1

Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља o којима Србија преговара са Европском унијом у процесу
приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције. Процес преговарања у овој
области званично је отворен 18. јула 2016. године.
2
Локална самоуправа је у уставном и законском смислу речи део вертикалне, територијалне организације
државе, али се у поменутим документима који се баве корупцијом она третира као област којој је потребно посветити
нарочиту пажњу са становишта сузбијања корупције (као што су то још и области здравства, просвете, јавних набавки и
других).
3
Република Србија - Преговарачка група за поглавље 23 - Акциони план за поглавље 23, Област 2.2.10, стр.
182. Документ доступан на http://www.mpravde.gov.rs/tekst/2986/pregovori-sa-eu.php
4
ЛАП је постала уобичајена страћеница за било који локални акциони план; међутим, с обзиром на то да идеја
о усвајању локалних антикорупцијских планова постоји још од усвајања Националне стратегије за борбу против
корупције из 2013. године, скраћеница ЛАП је постала широко коришћена и за ову врсту локалног плана, па ће због тога
она бити у употреби и у овом документу. Ипак, уколико желе да избегну могуће недоумице или неразумевање, ЈЛС могу
за локални антикорупцијски план користити и неку другу скраћеницу (на пример ЛАКП).
5
Циљ 3.1.5. Стратегије, видети детаљније на страни бр. 4, доступно на http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugipropisi/strategija-i-akcioni-plan.html
6
Документ
доступан
на
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2016/12/Analiza-pravnog-okvira-na-rizike-odkorupcije-lokalna-samouprava-FINAL-cir.pdf
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Савезом градова и општина (СКГО).
Рок који је дат ЈЛС за усвајање ЛАП-а је други квартал 2017. године, односно до 30.
јуна 2017. године.
Одговорност за надзор над реализацијом активности из Акционог плана за поглавље
23, а тиме и за надзор над усвајањем локалних антикорупцијских планова, подељена је и
поверена Савету за спровођење Акционог плана за поглавље 23, Шефу преговарачког тима за
вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, Преговарачкој групи за
Поглавље 23 на челу са Председником/Шефом преговарачке групе за Поглавље 23,
Координационом телу за процес приступања Републике Србије Европској унији и Савету
Координационог тела, које обавља послове у вези са текућим питањима у процесу приступања
Републике Србије Европској унији7.
2. Начела и вредности на којима треба да се заснива ЛАП, процес његовог
усвајања, примене и праћења
ЛАП је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела
доброг управљања и добре управе у рад органа и служби ЈЛС и других органа јавне власти
који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне
заједнице. Постоји више приступа и концепата у изради локалних стратешких и планских
докумената у области борбе против корупције, који могу имати различите иницијаторе,
различите полазне основе и претпоставке, различита исходишта и ефекте8. Коцепт ЛАП-а
заснован је на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и
практичних ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање,
односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и
отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. Сврха овог документа, односно његовог
усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да јединице
локалне самоуправе учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у
оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче
на смањење корупције.
Узроци корупције су различити и вишеструки. Они настају у одређеном конкретном
друштвеном, политичком и правно-институционалном контексту, односно на одређеним
степенима развоја друштвене и личне одговорности и интегритета. Са променама ових
околоности, мењају се и узроци и појавни облици корупције, еволуирају у своје перфидније и
сложеније форме, што захтева стално и не увек једноставно и лако трагање за мерама којима
се конкретни узроци и облици корупције могу открити, процесуирати или спречити. На овај начин
треба разумети и ЛАП, као само један од могућих и садашњем степену развоја прилагођених
антикорупцијских алата на локалном нивоу власти, који не може и неће једном и за свагда
решити проблем корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено прихвати и адекватно
примени, може значајно утицати на процес решавање проблема корупције. Осим тога, сваки
појединачни ЛАП треба посматрати као „живу материју“ и као документ који представља
тренутни пресек стања који зависи, пре свега, од актуелног правног оквира, који је подложан
честим изменама и који се може променити до усвајања појединачних локалних планова.
Република Србија - Преговарачка група за поглавље 23 - Акциони план за поглавље 23, страна 7 и 8.
Према анализи под називом Локално акционо планирање у области борбе против корупције, која је
објављена
почетком
2016.
године
(аутор
Ванеса
Белкић,
доступно
на
http://www.centrir.org/downloads/documents/april2016/2004/LAP.pdf) у Србији је укупно 12 ЈЛС усвојило неку врсту
локалног акционог плана за борбу против корупције, док је још 6 ЈЛС израдило овај документ, али да он никада
званично није усвојен. Од укупног броја ЈЛС које су се на било који начин бавиле акционим плановима у овој области,
највећи број њих у тај процес ушао је захваљујући иницијативама организација цивилног друштва и то Бироа за
друштвена истраживања (видети детаљније на http://www.birodi.rs/drustvo-protiv-korupcije/) и Топличког центра за
демократију и људска права (видети детаљније на http://www.topcentar.org.rs/Antikorupcijske_politike.htm). Према
доступним подацима, свега две ЈЛС су саме иницирале израду и усвајање локалног антикорупцијског плана.
Испоставило се да се од свих ових ЈЛС ЛАП континуирано и даље спроводи једино у Граду Нишу, највише захваљујући
Локалном антикорупцијском форуму, телу које је формирано за потребе примене, координације и п раћења примене
ЛАП-а и Бироу за друштвена истраживања, на чију иницијативу је ЛАП усвојен и који пружа значајну подршку у раду
овом телу.
7
8

Број 17 – Страна 23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2017.

ЛАП полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви који су у
њему дефинисани треба да представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени
или макар сведени на минимум. Због тога ћемо их овде укратко побројати и описати, јер ће то
олакшати разумевање циљева ЛАП-а, који су често дефинисани као антипод овим ризицима.
Реч је о следећим појавама које су заједничке целом јавном сектору, односно које се могу
идентификовати и на локалном нивоу власти9, а које када се утврде, представљају неке од
основних начела за превенцију корупције. Реч је о следећим појавама:
постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган,
служба, тело или службеник ЈЛС доноси одређену одлуку, односно одсуство јасних,
прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке.
Дискрециона овлашћења у доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али
је питање каквог су она карактера и да ли су и на који начин ограничена. Другим
речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим учесницима
једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога
ће се значајан број циљева у ЛАП-у односити на потребу и значај смањења
дискреционих овлашћења, односно на увођење услова, критеријума и мерила за
доношење одлуке у најразличитијим областима.
одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје
углавном тамо где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се
због тога доживи осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка или правна).
Као што је одсуство јавности рада потенцијални узрок или околност која погодује
настанку корупције, тако се и повећање јавности рада увек и изнова јавља као
неопходна мера за превенцију корупције. Због тога ЛАП-а садржи велики број таквих
мера, јер јавност рада није нешто за шта се може рећи да се једном и заувек достиже,
већ се као начела увек изнова осваја и проширује у односу на актуелни степен развоја и
институција и критичке јавности.
одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на
пример, следеће елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности
преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад
и слично („одговорност“ у ширем смислу речи, енгл. accountability), као и одсуство
моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности
(„одговорности“ у ужем смислу речи, енгл. responsibility). У ЛАП-у, као и у другим
превентивним антикорупцијским алатима, одговорност се најчешће односи на прву
групу проблема и шире схватање овог појма, јер уколико се начело одговорности у
ужем смислу не примењује, реч је ни о чему другом него о кршењу важећих закона и
других прописа. А у таквим случајевима, превентивни механизам не може да учини
много тога, осим да препоручи „доследну примену закона“, што не значи много и нема
много смисла. Због тога ће се јачање начела одговорности у ЛАП-у углавном односити
на одговорност у ширем смислу речи, односно мере које буду прописиване треба да
осигурају не толико примену и поштовање закона (јер се то у одређеном смислу
подразумева), већ усвајање начела по ком свако на одређени начин треба да „полаже
рачуне“ за оно што (не)учини.
одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од
других органа и инстанци или од јавности). Начелно посматрано, не би требало да
постоји ниједна ситуација у којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже
нечијем надзору. Чак се и највиши органи јавне власти налазе у систему „провера и
равнотеже“ (енгл. checks and balances) који проистиче из демократског начела поделе
власти. Уколико надзорног механизма нема или уколико је он неефикасан, шансе да ће
доћи до корупције расту. У том контексту треба посматрати и оне мере у ЛАП-у које
прописују различите системе контроле, који формално често постоје, али који се
Основни концепт ризика за настанак корупције преузет из: Немања Ненадић, Анализа потреба Републике
Србије у борби против корупције, Београд 2011. године, верзија достављена Програму УН за развој и члановима Радне
групе за израду нове Националне стратегије за борбу против корупције Републике Србије у септембру 2011. године.
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суштински или не примењују или не дају резултате.
постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између
органа, служби, тела и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје,
већ временом постају саме себи сврха и које служе са остварење различитих
коруптивних утицаја. Смањење или скраћивање процедура до сада је у Републици
Србији са мање или више успеха било предмет различитих регулаторних реформи.
Међутим, оно на шта се на овом месту мора скренути пажња је и то да су неке друге
антикорупцијске мере у различитом степену колизије са захтевом да се смање или
скрате процедуре, јер само увођење контролних механизама често подразумева
повећање обима регулације и увођење додатних корака у процедурама (на пример,
поменуто успостављање критерујума може значити нови корак у процедури). Због тога,
ова врста ризика мора бити пажљиво анализирана како се у настојању да се процедуре
смање не би отишло у другу крајност, односно како укидање процедура не би било
алиби за укидање и контролних мера које треба да спрече и корупцију.
Највећи број циљева и мера у ЛАП-у треба да се ослоне на неки од на овај начин
идентификованих ризика за настанак корупције.
Вредности на којима треба да се заснива сам ЛАП, као и процес његовог усвајања,
примене и праћења су углавном исте оне вредности на којима почива сваки концепт доброг
управљања, али уз поштовање и неких додатних вредности које се односе на локални ниво
власти. Реч је о следећим вредностима и њиховим значењима:
- Одговорност; одговоран процес усвајања ЛАП-а би требало да подразумева најмање
два елемента: 1) први се односи на то да целокупан систем локалне самоуправе, то
јест органи ЈЛС, јавне службе, јавна предузећа, друге организације у систему локалне
самоуправе, као и и цивилно друштво и грађани теба да буду свесни своје улоге,
односно своје одговорности у остварењу сврхе и постизању циљева овог документа; 2)
друго начело се односи на то да одговорна израда и усвајање ЛАП-а значи да је важно
овај документ сагледати као „унутрашњу“ потребу ЈЛС, а не као наметнуту бирократскоадминистративну обавезу коју је потребно само формално испунити. Одговорност као
начело нема смисла ако се не схвати као активност на унапређењу антикорупцијске
борбе, већ као наметнута обавеза у којој се не препознаје никаква вредност.
- Транспарентост; с обзиром на то да се јавност рада у ЛАП-у промовише као једна од
основних брана за настанак корупције, целокупан процес усвајања, примене мера и
праћења ЛАП-а потребно је учинити што је могуће отворенијим и доступним јавности.
Јавност треба да има могућност и право да зна на који начин је усвојен овај важан
документ, какав је статус мера и активности који се у њему налазе и какви су ефекти
онога што је на основу њега спроведено.
- Партиципација, односно учешће грађана и локалне заједнице; иако је носилац ЛАПа локална самоуправа и највећи број мера треба да спроведу њени органи и службе,
позитивне ефекте и резултате овог документа треба да осети читава заједница. Због
тога је неопходно у процес његове израде, а нарочито у процес праћења примене,
укључити све важне локалне актере, као што су невладине организације,
професионална, струковна и друга удружења, медији, синдикати, приватни сектор,
неформалне групе и грађани у целини.
- Ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а потребно је
спровести поштујући начело о томе да се расположивим ресурсима и капацитетима и у
времену које је на располагању добију максимални могући ефекти и учинци, што је
кратак опис начела ефективности. Са друге стране, одсуство ресурса и капацитета не
може ни само по себи бити алиби за непредузимање активности, јер је време које је на
располагању за решавање неких проблема често и сувише кратко, па је у целом овом
процесу важно бити и ефикасан. А корупција и све њене штетне последице су појава на
које треба реаговати ефикасно, брзо и одлучно.
- Проактивност: свако ко се озбиљније бави локалном самоуправом зна да овај ниво
власти функционише у систему и оквиру који је веома често и у многим областима дат и
-
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задат од стране централних или неких других нивоа власти (на пример, покрајинских).
Тако, локална самоуправа не усваја кровне, системске или процесне законе, већ то
чине централни органи власти. С тим у вези, нико ни не очекује да ЈЛС мења оно што
не може, ма колико то и она сама и грађани некада желели. Међутим, многи закони и
други прописи, иако се не доносе на локалном нивоу, на том нивоу се примењују,
односно на том нивоу регулишу реалан живот. Управо се у томе налази „простор
слободе“ да ЈЛС препозна своје могућности за унапређење примене постојећих норми
у складу са својим потребама и специфичностима. Кровним законима се веома често
предвиђа да ЈЛС својим актима треба детаљније да разради њихову примену, па она
управо при усвајању те врсте аката може да у њих угради антикорупцијске одредбе.
ЈЛС кроз ЛАП треба да препозна шта је то на шта може да утиче и шта може да
промени и да сама регулише, организује и пропише, односно у овом процесу мора
наступити проактивно, па и креативно, јер у супротном неће произвести практичан,
оперативан и користан документ, већ документ који ће имати „дефанзиван“ карактер,
што је само еуфемизам за неприменљив документ.
Аутентичност и поштовање специфичности сваке ЈЛС, односно сваке локалне
заједнице; на крају, али не и најмање важно, ЛАП мора да одражава карактер,
специфичности, потребе и одлике и саме локалне самоуправе и локалне заједнице.
ЛАП треба да буде аутентичан и локално специфичан документ, који то може бити само
ако се подсетимо једног од начела у оквиру одговорности - ЛАП треба да буде схваћен
као аутентична потреба, а не као наметнута обавеза, јер ће онда сваки личити један на
други, случајно или намерно.
3. Речник појмова који су коришћени у Локалном антикорупцијском плану

Ради квалитетне и прецизне израде предлога ЛАП-а, дата је дефиниција појмова који
су основни елементи ЛАП. Неопходно је да се сви актери израде и реализације ЛАП-а упознају
са речником појмова који је коришћен у овом документу, како би на прави начин разумели и свој
део посла и карактер самог документа.
- Област: Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања ЈЛС, односно
оквир/контекст у коме ЈЛС остварују своју надлежност. Област је најопштији појам ЛАП-а
и она представља јединствену целину која по својим карактеристикама садржи
различите ризике за настанак корупције. ЛАП садржи одређени број области, али свака
ЈЛС у процесу усвајања свог плана може, осим већ дефинисаних, додати и друге
области које сматра битним.
- Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције
у тој области, односно опис важности бављења конкретном облашћу са становишта
јавне политике која се односи на сузбијање и борбу против корупције. Опис области је
важан јер је у њему дато оправдање због чега је важно да се баш та област нађе у ЛАПу. Иако је опис области дат углавном на основу Анализе правног оквира на ризике од
корупције за локалну самоуправу, свака ЈЛС у процесу израде свог ЛАП-а може
изменити опис, односно може додати конкретне податке, случајеве и појаве из своје
праксе или на основу других извора података, којим ће опис области конкретизовати,
односно прилагодити стању у својој средини. Другим речима, опис области је подложан
измени у току усвајања ЛАП-а. Опис области треба да буде написан разумљиво, јасно и
сажето, како би сваки читалац, који не мора бити експерт, схватио и разумео шта је то
што је са становишта корупције проблематично у конкрентој области.
- Циљ: Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно
стање које ће након примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области.
Једна област може садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера
и слoжености.
- Индикатор циља: Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља
начин/појаву/стање којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен; другим
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речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља.
Вредност индикатора: Вредност индикатора може бити базна и циљана
(пројектована).
- Базна вредност индикаторa (односно полазна, садашња, тренутна вредност)
представља вредност или меру која одражава постојеће стање у области која је
дефинисана индикатором циља.
- Циљана вредност индикатора (односно будућа, пожељна, планирана, циљана
вредност) представља вредност или меру која се жели постићи након спровођења
конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења циља.
Мера: Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних
елемената акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише
као радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло до остварења
циља.
Индикатор испуњености (квалитета) мере: Индикатором испуњености (квалитета)
мере утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је испуњена на
начин како је то дефинисано. Као и други индикатори, индикатор испуњености
(квалитета) мере може имати различите форме (квантитативне - бројчане или
квалитативне - описне) које углавном зависе од карактера саме мере.

Речник појмова и термина који су коришћени у Форми ЛАП-а који треба да усвоје ЈЛС
ЈЛС има обавезу да сама развије одређене елементе свог ЛАП-а. Ипак, у овом делу
ћемо дефинисати и описати и појмове који чине елементе тог дела ЛАП-а.
- Активности: ЈЛС треба да одреди којим конкретним активностима ће испунити
одређену меру. Другим речима, активност представља даљу конкретизацију мера,
односно њено рашчлањивање на појединачне кораке из којих се састоји мера. Добар
пример за однос између мера и активности може се дати на основу мере којом се
дефинише потреба утврђивања одређених обавеза конкретним органима или
службама ЈЛС – активности, на основу тога, могу бити формирање радне групе за
израду прописа којим се утврђују те обавезе, израда нацрта прописа, усвајање прописа,
његово објављивање и јавна презентација и тако даље. ЈЛС управо кроз дефинисање
активности за испуњење мера наведених у моделу одређује начин на који ће
конкретно спроводити свој ЛАП. Претходни пример за меру која је дефинисана као
утврђивање одређених обавеза говори управо о томе да се „утврђивање обавеза“ може
спровести на различите начине, а да је усвајање општег правног акта само један од
могућих начина, односно активности.
- Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене
активности. На пример, уколико је активност дефинисана као „формирање радне групе
за израду правног акта“, индикатор је „донето решење о формирању радне групе,
формирана радна група“ и сл.
- Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном
месту, одговоран да се наведена активност реализује. У том смислу речи, у овом делу се
може навести ко, оперативно и организационо, треба да спроведе одређене радње, као
и ко је, према унутрашњој организацији и структури, одговоран за ту активност уколико
се у тренутку писања не зна ко ће оперативно на њој радити. Осим тога, одговорни
субјект се често „намеће“ према надлежностима одређених органа, руководилаца или
службеника ЈЛС. На пример, уколико је неким активностима предвиђено да се усвоји
одређени акт чије је усвајање у надлежности градске/општинске управе, одговорни
субјект ће бити руководилац организационе јединице у управи или начелник управе. И
тако даље.
- Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену
активност. Рок је важан са становишта планирања спровођења ЛАП-а и представља
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важан елемент за праћење спровођења овог документа. Рок се може различито
одредити, у складу са карактером активности коју је потребно спровести. На пример,
постоје активности које су једнократног карактера и за које је могуће одредити крајњи
рок - на пример, доношење одређеног акта могуће је предвидети до одређеног датума. У
случају оваквих типова активности, одређивање рока са конкретним датумима је
најбољи начин са становишта праћења спровођења активности (на пример „31. март
2018. године“). Постоје и активности које се због свог карактера циклично понављају (на
пример, спровођење одређених контрола, обука и слично). За овакве врсте активности
могуће је одредити и цикличне рокове (на пример, „једном у три месеца/шест
месеци/годину дана... почев од... “). У сваком случају, важно је да рок буде што је могуће
прецизнији и одредивији, односно да не оставља никакву дилему до када или када је
неку активност потребно спровести, јер ће спровођење активности често бити у
надлежности оних који нису радили на изради ЛАП-а и који због тога морају имати
прецизне одреднице у свим елементима ЛАП-а.
Документ који прописује обавезу усвајања ЛАП-ова не наводи никакве рокове у смислу
који је период важења једног оваквог акционог плана. Ипак, добра пракса у области
стратешког планирања, као и карактер циљева и мера који се наводе у Моделу сугеришу
да би ЈЛС требало да крајње рокове пројектују у периоду између три и пет година од
момента израде, односно усвајања ЛАП-а. Другим речима, све активности из ЛАП-а би
требало спровести најкасније за пет година, односно читав ЛАП би требало да „истекне“
најдуже за пет година, са тенденцијом да се већина активности ипак спроведе за три
године.
Напомене: Рубрика „напомене“ је остављена за било какву врсту додатних упутстава,
смерница или појашњења која се не могу подвести ни под један од наведених елемената
ЛАП-а.

4. Примена/усвајање Локалног антикорупцијског плана у ЈЛС
Када је реч о одређеним оперативним и практичним корацима у процесу усвајања
ЛАП-а, у овом делу ће бити описани пожељни кораци и ток процеса, који свака ЈЛС треба да
прилагоди себи и својим специфичностима.
1. Формирање и рад Радне групе за израду ЛАП-а.
ЈЛС треба да формира Радну групу која ће:
1) анализирати Модел ЛАП-а
2) установити које елементе из модела ЈЛС може и треба да усвоји у свом ЛАП-у
3) развити остале елементе ЛАП-а који су неопходни за његово спровођење (активности,
рокове, одговорна лица и остало).
Радна група треба да одражава систем и специфичност ЈЛС, односно у њој би требало
да се нађу представници свих органа ЈЛС (како јавни функционери, тако и службеници). Осим
тога, неопходно је да Радна група спроведе обавезан консултативни процес са представницима
јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је ЈЛС оснивач.
У Радну групу као стални чланови обавезно треба да буду укључени и
представници организација цивилног друштва (ОЦД) - удружења грађана која се баве
борбом против корупције, односно сузбијањем и превенцијом корупције и са том темом
сродним областима, као и представници антикорупцијских тела и/или тела за праћење
примене етичког кодекса ЈЛС. Остале организације цивилног друштва, односно друга
удружења грађана, професионалне, струковне, синдикалне и друге организације треба да буду
укључене најмање у фази јавне расправе, а по могућству и на друге начине, као што су
радионице, консултативни састанци и друго. Осим њих, ЈЛС би у рад Радне групе требало да
укључи и представнике других органа јавне власти (централних и покрајинских) који
функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на
пример, представнике правосудних, безбедносних, просветних, здравствених, социјалних и
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других сектора). Овим се испуњава једно од на почетку описаних начела, односно вредности, а
то је партиципација. Осим тога, проширивањем круга учесника процеса кроз укључивање и
других органа јавне власти, ЛАП постаје одговорност и документ и шире локалне заједнице и
свих њених стубова, а не само органа и служби ЈЛС. Укључивање представника других органа,
као и организација цивилног друштва у најширем смислу речи, има посебан значај у мањим
локалним самоуправама, у којима цивилно друштво није довољно развијено, односно у којима
нема организација које се баве корупцијом у ужем смислу речи.
Када је реч о броју чланова Радне групе, он би требало да омогући заступљеност свих
релевантних актера у ЈЛС и локалној заједници - са друге стране, тај број не би требало да буде
превелик, како не би био препрека квалитетном раду у току израде ЛАП-а. Могуће је решењем о
формирању Радне групе истој дати могућност да формира и уже подгрупе/тимове који би се
бавили посебним аспектима ЛАП-а, које би Радна група у пленуму анализирала, усвајала и
уносила у ЛАП. Овај предлог и његову разраду треба да размотри свака појединачна ЈЛС.
Радна група најпре треба да анализира Модел, као и друге антикорупцијске јавне
политике и документа која можда већ постоје на локалном нивоу, да направи свој план и
програм рада, потом да донесе одлуку који ће од елемената из Модела бити преузети у ЛАП-у, а
да затим, у складу са тим, дефинише остале локално специфичне елементе свог ЛАП-а, од
активности за спровођење мера па надаље.
Радна група на крају треба да изради и Финални извештај о изради ЛАП-а, који ће
садржати информације о томе које елементе Модела ЛАП-а је радна група искористила за свој
План, односно које мере нису преузете и због чега (на пример, због тога што се већ примењују,
односно зато што већ постоје и слично). Финални извештај са овим информацијама је веома
важан документ који треба да буде доступан заједно са самим ЛАП-ом, како би заинтересована
јавност могла критички да анализира процес усвајања ЛАП-а.
2. Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а
Након што Радна група финализира Нацрт ЛАП-а, потребно је организовати јавну
расправу у току које ће тај документ бити представљен и о ком ће се изјаснити заинтересована
јавност. У самом Моделу ЛАП-а се бројним мерама снажно подстичу начела партиципације и
транспарентности, па због тога и сам документ који их промовише у различитим областима рада
ЈЛС, треба да буде подложан тим начелима.
Након пријема сугестија и коментара у току јавне расправе, Радна група треба да
финализира ЛАП и да у финални извештај о изради ЛАП унесе и коментаре са јавне расправе,
односно образложење зашто они нису усвојени.
3. Усвајање ЛАП-а
Мером 2.2.10.37. Акционог плана за преговарање Србије о чланству у Европској унији
за Поглавље број 23 предвиђено је да финалну верзију ЛАП-а усвоји скупштина ЈЛС. На тај
начин се овом документу даје највиши степен легитимитета, јер ће он бити усвојен у
представничком телу ЈЛС, као највишем органу који врши основне функције локалне власти
утврђене Уставом, законом и статутом ЈЛС.
4. Формирање тела за праћење примене ЛАП-а
Истом мером предвиђено је и формирање сталног радног тела које ће бити задужено
за примену и праћење примене ЛАП-а.
Осим тела надлежног за праћење примене ЛАП-а, свака ЈЛС треба да обезбеди
организационе претпоставке за унутрашњу координацију спровођења ЛАП. ЛАП предвиђа
укључивање великог броја актера на нивоу и ЈЛС и целе локалне заједнице. Како би се тај
процес адекватно обављао, важно је да постоји субјект који ће вршити техничко-организациону
координацију свих одговорних субјеката из ЛАП-а, у смислу вођења рачуна о роковима,
праћења спровођења активности, подсећања одговорних субјеката на њихове обавезе и слично.

5. Локални антикорупцијски план (ЛАП-а)
Назив
активности

Циљ активности
-

Стварање институционалног
оквира за борбу против
корупције на локалном
нивоу на принципима
демократске партиципације
за потребе остваривања
Локалног плана за борбу
против корупције

Формирање
Локалног
антикорупцијског
форума
(у даљем
тексту: ЛАФ)

-

-

-

Годишњи
извештај о
стању
антикорупције
и стању
корупције

-

-

Евалуација ефикасности и
ефективности борбе против
корупције на локалном
нивоу
Иницирање консултативног
процеса о унапређењу
борбе против корупције на
локалном нивоу

Претпоставке/
промене
Формирање тела састављеног - Усвојен Локални
од сталних чланова (предстаплан за борбу
вници локалне самоуправе,
против
цивилног друштва, медија,
корупције од
предузетника, добитници
стране
годишњих награда за борбу
Скупштине
против корупције) и чланова
општине
по позиву (стручњака, међународних организација и домаћих организација које се
баве антикорупцијом)
Стални чланови ЛАФ-а у
оригиналном саставу су чланови Радне групе за израду
Локалног плана за борбу
против корупције у општини
Алибунар
Консултативно присуство
грађана који се обрате ЛАФ-у
са жељом да допринесу борби против корупције у
Алибунару
Доношење стратешког
документа о раду ЛАФ-а
Израда годишњег извештаја
- Усвојен план моод стране ЛАФ-а који садржи
ниторинга и еваанализу антикорупцијске
луације (у даљем
инфраструктуре на:
тексту: М&Е)
а) институционалном нивоу;
антикоруп. мера
б) нормативном нивоу;
- Сарадња са прев) активистичком нивоу
познатим циљПредстављање у СО, на интеним групама и
рнет презентацији општине и у
институцијама
локалним медијима
које су предмет
М&Е
Садржај активности

-

-

Неопходна
средства
- Простор за
рад
- Текући
канцеларијски
трошкови,
трошкови
умножавања
материјала
- Локални
координатор

-

-

Трошкови
организације М&Е
Трошкови
израде
извештаја
М&Е

-

-

-

-

-

-

Индикатор напредовања
током прве године
Одржана конститутивна
седница у првој половини
године
Усвојен Пословник о раду у
року од месец дана од
одржавања конститутивне
седнице
Усвојен Кодекс понашања
чланова ЛАФ-а у року од
два месеца од одржавања
конститутивне седнице
Усвојен годишњи план рада
Обезбеђени материјални и
технички услови рада

Дефинисана методологија
М&Е
Реализован и презентован
Извештај о стању
антикорупције
Усвајање годишњег
извештаја о стању
антикорупције у општини
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Назив
активности

Циљ активности
-

Карта
интереса

-

Годишња
награда за
борбу против
корупције
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Мапирање коруптивних
ризика код јавних
функционера и службеника
на локалном нивоу, чланова
управних и надзорних тела у
организацијама цивилног
друштва, чланова управних
и надзорних тела у
установама које се
финансирају из буџета
општине, чланова управних
и надзорних тела у медијима
који се финансирају из
буџета општине
Промоција антикоруптивног
активизма на нивоу локалне
заједнице
Јачање интегритета бораца
против корупције
Подизање свести грађана о
потреби борбе против
корупције

Садржај активности
-

-

-

-

-

Сваки обвезник би по свом
избору требало да достави
прописане податке у Базу
која би била у надлежности
ЛАФ-а
ЛАФ би гарантовао заштиту
података у складу са
важећим законима и
превасходно би их користио
за интерне анализе
Израда правилника о
прикупљању, архивирању и
коришћењу података из
Карте интереса
Награду додељује ЛАФ у
виду признања у категорији:
а) орган локалне
самоуправе/функционер/
службеник локалне
самоуправе;
б) организација цивилног
друштва;
в) новинар;
г) припадник професије;
д) грађанин/ група грађана
Добитник награде уколико
жели постаје члан ЛАФ
Одлуку доносе гласањем сви
чланови ЛАФ-а

15.06.2017.

Претпоставке/
промене
- Спремност
циљне групе да
попуни анкету

-

Дефинисани
критеријуми за
избор
добитника
награде од
стране ЛАФ-а

Неопходна
средства
- Израда
софтвера
од стране
информати
-чке службе
општине
- Унос и
обрада
података

-

У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

Индикатор напредовања
током прве године
- Формирана Карта личних
интереса
- Број јавних функционера и
службеника који су
доставили податке
- Усвојен правилник о
прикупљању, архивирању и
коришћењу података из
Карте интереса

-

Реализована процедура
избора добитника награде

Број 17 – Страна 31

Назив
активности

Циљ активности
-

Заштита права
дувача у
пиштаљке

-

Антикорупцијски кодекс
Алибунара

-

-

Антикорупцијски дијалог

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2017.

Садржај активности

Системска подршка
борцима против корупције,
жртвама корупције и
дувачима у пиштаљке на
локалном нивоу

-

Развој антикорупцијске
културе код органа локалне
самоуправе, цивилног
друштва и предузетничког
сектора
Развој антикоруптивног
активизма код органа
локалне самоуправе,
цивилног друштва и
предузетничког сектора

-

Унапређење
антикорупцијског активизма
на локалном нивоу
Промоција и развој дијалога
као средства борбе против
корупције на локалном
нивоу

-

-

-

-

У оквиру активности ЛАФ-а
формирати Клуб бораца
против корупције, који би
пружао подршку борцима
против корупције, жртвама
корупције и дувачима у
пиштаљке на локалном
нивоу
Израда Антикорупцијског
кодекса Алибунара кроз
консултативни процес који
координира ЛАФ
Анализа постојећих кодекса
и анализа примене
Усвајање и примена
Антикорупцијског кодекса
Алибунара
Формирање тима за праћење
примене Антикорупцијског
кодекса у оквиру ЛАФ-а
На локалним медијима се
организују расправе из области борбе против корупције у
којима се разматра неки од
евентуалних случајева корупције и дефинисало решење
Учесници су заинтересовани
грађани, представници
цивилног друштва и
представници локалне
самоуправе уз учешће
грађана - гледалаца

-

-

-

-

-

Претпоставке/
промене
Сарадња са
Заштитником
грађана
Сарадња са
професионалн
им
удружењима и
медијима
Политичка
воља
Спремност
цивилног
друштва да
учествује у
процесу израде
Антикорупцијск
ог кодекса
Алибунара
Политичка
воља
Подршка локалних медија
Спремност
грађана да
партиципирају
у дијалогу
Обезбеђивање
медијског
простора у
медијима

Неопходна
средства
- У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

-

-

-

-

У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

-

Нема

-

-

Индикатор напредовања
током прве године
Број пружених услуга
подршке по категоријама:
правна, медијска и
експертска
Број грађана који су
затражили подршку по
категоријама: правна,
медијска и експертска
Усвојен Антикорупцијски
кодекс
Формиран тим за праћење
примене Антикорупцијског
кодекса у оквиру ЛАФ-а

Број емиџија
Број иницираних и/или
решених проблема
сегментираних по темама

Број 17 – Страна 32

Назив
активности

Циљ активности
-

Антикорупцијски семинар

-

Антикорупцијски oudit

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Едукација јавних функционера и службеника на локалном нивоу, чланова управних и надзорних тела у
организацијама цивилног
друштва, чланова управних
и надзорних тела у установама које се финансирају из
буџета општине, чланова
управних и надзорних тела у
медијима који се финансирају из буџета општине
Годишње мерење
коруптивног ризика на нивоу
институција локалне
самоуправе, организација
цивилног друштва, медија и
политичких странака и
предузећа

Садржај активности
-

-

-

-

-

Формирање Антикорупцијске
библиотеке у оквиру локалне
самоуправе
Одражвање едукативних
семинара за циљне групе у
организацији ЛАФ-а

Online анкете на репрезентативном узорку јавних
функционера и службеника,
односно представника
инсититуција локалне
самоуправе, организација
цивилног друштва, медија,
политичких странака и
предузећа
Реализација фокус група са
представницима запослених
у органима локалне
самоуправе
Анализа статута и организационих схема институција
лок.самоуправе, организација цивилног друштва,
медија, полит. странака и
предузећа

15.06.2017.

Претпоставке/
промене
- Спремност и
заинтересован
ост циљних
група

-

Успостављена
сарадња
Постојање
интереса код
циљних група

Неопходна
средства
- У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

-

Трошкови
истраживања

-

-

-

Индикатор напредовања
током прве године
Формирана Антикорупцијска библиотека
Број радионица
Број одржаних семинара
Број учесника семинара

Реализовано истраживање
Објављен Годишњи
извештај

Број 17 – Страна 33

Назив
активности

Циљ активности
-

Антикорупцијски мониторинг медија
Грађанске
рапсраве о
нацртима
предлога
одлука органа
локалне
самоуправе и
установа које
се
финансирају
из буџета
локалне
самоуправе

-

-

Јавни простор
без партијских,
рекламнокомерцијалних
и верских
обележја

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

-

-

Садржај активности

Унапређење квалитета
извештавања медија о
корупцији и борби против
корупције на локалном
нивоу

-

Јачање утицаја грађана на
креирање јавних политика
Изградња поверења у јавни
сектор кроз унапређење
комуникације грађана и
локалне самоуправе
Унапређења примене
начела непосредне
демократије у процесима
одлучивања

-

Изградња поверења у јавни
сектор кроз унапређење
комуникације са грађанима
и организацијама цивилног
друштва
Развој интегритета јавних
функционера службеника на
локалном нивоу
Департизација јавног
сектора

-

-

-

-

Мониторинг извештавања
медија о корупцији на нивоу
општине
Израда Годишњег извештаја
о извештавању медија од
стране ЛАФ-а
Пре доношења одлуке, а у
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, органи
општине су у обавези да
аутоматски доставе ЛАФ-у
садржај документа који је
предмет одлучивања
На основу информација о
процесу иницирања и креирања одлуке, као и значаја
за борбу против корупције,
ЛАФ ће организовати јавну
расправу кроз:
а) Online анкете;
б) стручне дискусионе групе
в) ТВ емисије
Уклањање свих обележја у
просторијама функционера и
службеника која су:
а) партијског карактера;
б) рекламног (комерцијалног)
карактера;
в) верског карактера
Дефинисање методологије
мониторинга примене одлуке
о уклањању обележја која су
партијског, комерцијалног
или верског карактера која су
у јавним просторима

15.06.2017.

Претпоставке/
промене
- Успостављена
сарадња ЛАФ-а
и медија на
локалном и
републичком
нивоу
- Политичка
воља

Неопходна
средства
- Трошкови
press
kliping-a

-

У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

Индикатор напредовања
током прве године
- Представљен Годишњи
извештај о извештавању
медија о корупцији на
локалном нивоу

-

-

-

Политичка
воља

-

Нема

-

-

Број нацрта предлога
одлука органа општине и
установа које се
финансирају из општинског
буџета који су предмет
грађанске расправе
Број и врста учесника у
грађанским расправама
Број и врста предложених и
усвојених промена у
усвојеним одлукама органа
локалне самоуправе и
установа које се
финансирају из буџета
локалне самоуправе
Усвојена одлука о
уклањању обележја која су
партијског, комерцијалног
или верског карактера која
су у јавним просторима
Успостављен мониторинг
примене за који је задужен
ЛАФ

Број 17 – Страна 34

Назив
активности

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Циљ активности

Садржај активности

-

Повећање транспарентности
и мониторинг реализације
јавних набавки

-

-

Унапређење
транспарентности
финансирања политичких
странака на локалном нивоу

-

Изградња поверења у јавни
сектор кроз унапређење
комуникације

-

Грађанско
посматрање
јавних набавки

Партијски
тркошковник
-

Јавни приказ
извршења
буџета
локалне
самоуправе

Представници ЛАФ-а посматрају реализацију јавних набавки на локалном нивоу у
погледу испуњења уговорних обавеза и квалитета набављених роба/услуга. Ово
се у првом реду односи на
праћење квалитета, рокова,
промена услова кроз анексе
уговора
Свака странка је у обавези
да једном квартално ЛАФ-у
преда извештај о активностима и ангажованим ресурсима
који су спроведени
Представник органа општине у чијој надлежности је
буџет општине квартално
презентује, а у случају ребаланса и чешће, да прикаже
извршење буџета општине у
емисији на локалном медију
и на интернет презентацији
општине

15.06.2017.

Претпоставке/
промене
- Сарадња са
стручњацима и
струковним
удружењима
која делују на
локалном или
регионалном
нивоу

-

-

-

Политичка
воља
Израда
формата за
извештавање
Политичка
воља
Сарадња са
ло-калним
медији-ма који
се финансирају из
локалне
самоуправе
Обезбеђивање
медијског простора у медијима

Неопходна
средства
- Трошкови
експертиза

Индикатор напредовања
током прве године
- Годишњи извештај о
реализацији јавних набавки

-

У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

-

Број странака које су
предале партијске
трошковнике

-

У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

-

Број презентација
Број предлога и сугестија
грађана

Број 17 – Страна 35

Назив
активности

Циљ активности
-

-

Грађанско
посматрање
јавних
установа на
нивоу локалне
самоуправе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Повећање учешћа грађана у
креирању јавних политика
Изградња поверења у јавни
сектор кроз унапређење
комуникације са грађанима
и организацијама цивилног
друштва
Унапређење примене начела
непосредне демократије и
процесима одлучивања

Садржај активности
-

-

-

-

-

-

-

Обезбеђивање присуства
предствника грађана на
седницама УО и НО/тела/
установа која се финансирају
из средстава локалног буџета
Обезбеђивање присуства
представника грађана на седницама МЗ (где постоје
самодоприноси)
Грађански посматрач има
право дискусије, али без права гласа
ЛАФ регулише правилником
избор Грађанског посматрача
Представник грађана има
право дискусије, али без
права гласа
Представника именује ЛАФ,
док би права и обавезе биле
регулисане правним актом
ЛАФ-а
У случају да не постоји могућност да се из матичне
општине ангажује Грађански
посматрач, он би био ангажован из друге општине у
којем постоји ЛАФ
Израда правилника о понашању Грађанских посматрача од стране ЛАФ-а

15.06.2017.

Претпоставке/
промене
- Политичка
воља
- Измене
релевантних
правилника и
статута јавних
предузећа и
установа које
се финансирају
из средстава
буџета локалне
самоуправе

Неопходна
средства
- У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а
- Трошкови
едукације

-

-

-

-

-

Индикатор напредовања
током прве године
Број Грађанских посматрача
Редовност Грађанских
посматрача на седницама
управних и надзорних
одбора ЈП/установа
Редовност Грађанских посматрача на седницама
управних и надзорних одбора ЈП/установа и на седницама месних заједница
Број институција које су
прихватиле Грађанске
посматраче
Усвојене измене релевантних правилника/статута
јавних предузећа и установа
на локалном нивоу
Усвојен Правилник о понашању Грађанских посматрача од стране ЛАФ-а

Број 17 – Страна 36

Назив
активности

Циљ активности
-

Изборни
антикорупцијски
кодекс
-

-

Успостављање
система
финансијског
управљања и
контроле (FMC)
у државном и
јавном сектору

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

-

-

Спречавање коруптивних
активности у предизборном
периоду
Промоција антикоруптивних
понашања у предизборном
и изборном процесу
Јачање интегритета и
учесника у предизборном и
изборном процесу
Коришћење јавних средстава за реализацију
поставље-них циљева у
складу са пословним
процедурама и планом
активности
Израда и спровођење стратешких и др. планова као и
програма за остваривање
општих и посебних циљева
институције
Руководиоци корисника
јавних средстава сносе пуну
одговорност за
финансијске, управљачке и
програмске надлежности
које су им делегиране

Садржај активности
-

Израда изборног
антикорупцијског кодекса
кроз консултативни процес
вођен од стране ЛАФ-а

-

Израда модела пословних
процедура и стратегије
управљања ризиком и
јавним предузећима
Истицање пословних, финансијских и планова јавних
набавки као и извештаја о
извршењу путем web презентације или огласне табле у
институцији
Анализа усклађености доношења пословних одлука у
складу са законом и
интерним актима

-

-

15.06.2017.

Претпоставке/
промене
- Политичка
воља
политичких
странака

-

-

-

Преиспитивање
и сужавање
дискреционих
права руководиоца ЈП
Контрола степена испуњености планова
рада институције од стране
грађана
Доследна примена принципа
рада државне
управе

Неопходна
средства
- У оквиру
средстава
за рад
ЛАФ-а

-

Трошкови

Индикатор напредовања
током прве године
- Усвојен Изборни
антикорупцијски кодекс

-

-

-

Јача контрола коришћења
јавних средстава и усвојене
пословне процедуре и
стратегија управљања
ризиком
Јавни увид у реализацију
пословних, финансијских и
планова јавних набавки
Ефикаснији систем
доношења одлука и рада
државне управе у складу са
Законом о интерним актима
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Назив
активности

Циљ активности
-

Успостављање
независне
јединице
интерне
ревизије (IR) у јавном сектору

Извештај о
раду државних
органа са
републичког
нивоа која
имају седиште
у Алибунару и
јавних
предузећа и
установа чији
је оснивач
република у
контексту
корупције и
борбе против
корупције

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

-

15.06.2017.

Садржај активности

Стварање услова за успостављање и независан рад
јединице за интерну
ревизију
Савети руководиоцима у јавном сектору о ефективности урпављања ризиком,
адекватности и ефективности интерних контрола и
процена процеса управљања јавном институцијом
Процена и праћење система
финансијског управљања и
контроле, тј. ревидирање
свих функција и процеса
пословања и успостављених
интерних контрола, проверу
примене закона и ревизија
начина рада

-

Мониторинг утицаја
републичког нивоа на стање
корупције и борбе против
корупције, као и
укључивање републичких
институција/органа и
установа у борбу против
корупције у Алибунару

-

-

-

Израда повеље,
методологије и етичког
кодекса интерне ревизије
Израда стратешког годишњег
и појединачног плана
интерне ревизије
Израда појединачних и
годишњих извештаја о
извршеној интерној ревизији

-

-

-

Израда извештаја од стране
чланова ЛАФ-а

-

-

Претпоставке/
промене
Усвајање повеље, методологије и етичког
кодекса интерне ревизије
Усвајање стратешког годишњег и појединачног плана
интерне
ревизије
Поступање по
препорукама
интерне ревизије из појединачних и годишњих извештаја о извршеној
интерној
ревизији
Постојање и
приступачност
релевантних
докумената
Релевантна
методологија
која је уређена
у сарадњи са
стручњацима

Неопходна
средства
- Трошкови

-

Нема
трошкова

Индикатор напредовања
током прве године
- Независна јединица за
интерну ревизију
- Усвајање аката интерне
ревизије којим се дефинише
њен статус, надлежност,
овлашћења и положај
- Ефикаснији систем
праћења и оцене рада
државне управе у складу са
Законом и интерним актима

-

Урађен извештај једном у
две године по субјекту
мониторинга
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Назив
активности
Регистри
јавних
докумената и
информација
који су
информатички
прилагођени
јавним
претрагама,
преузимању и
анализа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Циљ активности
-

Транспарентност рада
органа локалне самоуправе
и стварање услова за
унапређење проактивног
приступа у истрагама
злоупотреба

Садржај активности
-

Формирање регистара

15.06.2017.

Претпоставке/
промене
- Постојање и
приступачност
релевантним
документима
уз поштовање
релевантних
закона
- Релевантна
методологија
која је уређена
у сарадњи са
стручњацима

Неопходна
средства

Индикатор напредовања
током прве године
- Број формираних регистара

156.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016)
и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008,
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа „Алибунар“ Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 13. седници одржаној дана
15. 06. 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР
БРОЈ 471/17 ОД 30. 05. 2017. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа
„Алибунар“ Алибунар број 471/17 од 30. 05. 2017. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 025-2/2017-04
У Алибунару, 15. 06. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

157.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
I
Разрешава се Маринел Негру са функције председника Управног одбора Дома здравља
Алибунар, из реда представника оснивача, на лични захтев.
II
Именује се Слободан Вујовић на функцију председника Управног одбора Дома здравља
Алибунар, из реда представника оснивача.
III
Мандат новоизабраног председника почиње да тече од дана именовања, односно од 15.
јуна 2017. године.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 022-6/17-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

158.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина општине Алибунар, на предлог Дома здравља Алибунар,
на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
I
Разрешава се Јон Пинку са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар,
из реда представника запослених.
II
Именује се Др Бранислав Гајић на функцију члана Управног одбора Дома здравља
Алибунар, из реда представника запослених.
III
Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна
2017. године.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алибунар“.
Број: 022-7/2017
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

159.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар, на 13. седници
од 15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Општинске
библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар за 2017. годину, коју је донео Управни одбор
Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-52/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

160.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Установе културних делатности „Центар за културу општине
Алибунар“ Алибунар, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Установе
културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар за 2017. годину,
који је донео Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу
општине Алибунар“ Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-53/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

161.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на 13. седници
од 15. јуна 2017. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Предшколске
установе „Полетарац“ Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одбор
Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-54/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

162.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар, на 13. седници од
15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Центра за
социјални рад „1. март“ Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одбор Центра
за социјални рад „1. март“ Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-55/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

163.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
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општине Алибунар, на предлог Туристичке организације општине Алибунар, на 13. седници од
15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Туристичке
организације општине Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одбор
Туристичке организације општине Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-56/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

164.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, на 13. седници
од 15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, који је донео
Школски одбор Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-57/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.
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165.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, на 13.
седници од 15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, који је
донео Школски одбор Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-58/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

166.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, на 13. седници од
15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ИЛАНЏА
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, који је донео
Школски одбор Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-59/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.
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167.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Основне школе „2. октобар“ Николинци, на 13. седници од 15.
јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Основне школе „2. октобар“ Николинци, који је донео Школски
одбор Основне школе „2. октобар“ Николинци.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-60/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

168.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Основне школе „3. октобар“ Локве, на 13. седници од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „3. ОКТОБАР“ ЛОКВЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Основне школе „3. октобар“ Локве, који је донео Школски
одбор Основне школе „3. октобар“ Локве.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-61/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

169.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Основне школе „1. мај“ Владимировац, на 13. седници од 15.
јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1. МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Основне школе „1. мај“ Владимировац, који је донео Школски
одбор Основне школе „1. мај“ Владимировац.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-63/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

170.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, на 13. седници од 15.
јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т. Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, који је донео Школски
одбор Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-64/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

171.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Економско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар,
на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине
Алибунар за 2017. годину Економско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар,
који је донео Школски одбор Економско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“
Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-65/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

172.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Алибунар, на 13. седници од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Алибунар за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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Број: 400-66/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

173.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Банатски Карловац, на 13. седници од
15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Банатски Карловац за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Банатски
Карловац.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-67/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

174.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Владимировац, на 13. седници од 15.
јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Владимировац за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Владимировац.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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Број: 400-68/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

175.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Селеуш, на 13. седници од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Селеуш за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Селеуш.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-69/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

176.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Иланџа, на 13. седници од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Иланџа за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Иланџа.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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Број: 400-70/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

177.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Нови Козјак, на 13. седници од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Нови Козјак за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Нови Козјак.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-71/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

178.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Добрица, на 13. седници од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Добрица за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Добрица.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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Број: 400-72/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

179.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Локве, на 13. седници од 15. јуна 2017.
године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Локве за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Локве.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-74/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

180.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Николинци, на 13. седници од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Николинци за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Николинци.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
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Број: 400-76/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

181.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
128/2007 и 83/2014 – др. закон), 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), Скупштина
општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Јаношик, на 13. седнци од 15. јуна
2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице
Јаношик за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Јаношик.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 400-75/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

182.
На основу члана 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“
број 12/08, 13/09, 13/11, 15/2014 и 3/2015) Скупштина општине Алибунар, на предлог
Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени статута Предшколске установе „Полетарац“
Алибунар, коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар.
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Број: 022-8/17-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

183.
На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,
број 12/08, 13/09, 13/11, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за
запошљавање општине Алибунар, (Службени лист општине Алибунар“, број 13/2010),
Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВЊУ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
Именују се председник и чланови Савета за запошљавање општине Алибунар и то:
1. Саша Цветковић – председник
2. Пуниша Џелебџић – члан,
3. Живана Петровић – члан,
4. Вишња Стефановић Диклић – члан,
5. Александар Винћилов – члан,
6. Весна Пурић - члан
7. Снежана Степановић - члан
Члан 2.
Мандат председника и чланова Савета траје четири године.
Председник и чланови Савета могу бити разрешењни и пре истека времена на који су
именовани.
Мандат председника и чланова Савета почиње да тече од дана именовања, односно од
15. јуна 2017. године.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Алиубнар“.
Број: 020-76/2017-04
Алибунар, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Гавранчић, с.р.

Број 17 – Страна 54

ред.
бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2017.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Одлука о давању сагласности на успостављање права службености
Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине
Алибунар
Одлука о попису неуређених депонија на територији општине Алибунар
Програм за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота
општине Алибунар за 2017. годину
Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средцине у 2017. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом на територији оптшине
Алибунар
Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар'' Алибунар, број 471/17 од 30.05.2017. године
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома здравља
Алибунар
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар''
Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Туристичке организације општине Алибунар
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски
Карловац
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''2.октобар'' Николинци
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''3.октобар'' Локве
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''1.мај'' Владимировац
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Т.Г.Масарик'' Јаношик
Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета
општине Алибунар за 2017. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић''
Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Алибунар
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Банатски Карловац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Владимировац
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Селеуш
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Иланџа
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2017.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Нови Козјак
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Добрица
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Локве
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Николинци
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за
2017. годину Месне заједнице Јаношик
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе
''Полетарац'' Алибунар
Решење о именовању Савета за запошљавање општине Алибунар

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), Зорица Бањаш, Стелуца Митровић,
Аница Бабић, Емануел Брошћанц, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и
Предраг Мајсторовић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар

50
50
51
51
52
52
53

