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Бесплатан примерак

Број 18

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
91.
На основу члана 32. став 1. така 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/2014-други закон), члана 40. став 1. тачка 1. и члана 51.
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009,
13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Трећој седници, одржаној дана 15.
јуна 2016. године доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број
13/2016), после члана 70. додаје се члан 70а. који гласи:
''Предлози аката који се достављају Скупштини општине ради доношења достављају се у
оригиналу и у електронском облику.
Предлози аката упућени Скупштини општине ради доношења на седницама Скупштине
општине, достављају се одборницима у електронском облику, у ПДФ формату, о чему одлучује
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине
Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката упућених Скупштини општине
Алибунар достављају одборницима Скупштине општине Алибунар у облику извода – скраћеног
предлога, а да се предлог акта у целости објави на интернет страници Општине Алибунар.
Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштиен општине
Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката поднетих Скупштини ради доношења
објаве на интернет страници Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином
предлога аката који су поднети Скупштини ради доношења.
Позив за седницу Скупштине доставља се одборницима у оригиналу и у електронској
форми. Уз позив за седницу Скупштине обавезно је назначити да се предлози аката достављају
електронским путем и да су објављени на интернет страници Општине Алибунар.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 010-11/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

92.
На основу Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени
гласник РС'' број 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006 – испр.др.закона, 116/2008-др.закони,
92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), Уредбе о накнадама и другим
примањима запослених у државним органима и изабраних, односно постављених лица –
пречишћен текст (''Службени гласник РС'' број 115/2007) и члана 117. Статута општине
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и
3/2015), Скупштина општине Алибунар, на својој 3. седници, одржаној дана 15. јуна 2016.
године, доноси:
О Д Л У К У
O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин утврђивања плата, накнада и других примања лица
која бира, именује или поставља Скупштина општине Алибунар (у даљем тексту: изабрана,
именована и постављена лица) и накнада одборника Скупштине општине Алибунар (у даљем
тексту: одборници)
II ПЛАТЕ

1.
2.
3.
4.
5.

Члан 2.
Плате именованих, изабраних и постављених лица утврђују се на основу:
основице за обрачун плата;
коефицијента који се множи са основицом (у даљем тексту: коефицијент за обрачун и
исплату плата);
додатка на плату и
обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно осигурање из
плате, у складу са законом
стимулације за рад утврђене од стране надлежне скупштинске комисије

Члан 3.
Основица за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица
утврђује се у складу са Законом, подзаконским актима донетим на основу закoна, другим
прописима и колективним уговором.
Члан 4.
Коефицијент за обрачун и исплату плата изражава сложеност послова, одговорност,
услове рада и стручну спрему.
Коефицијент за обрачун и исплату плата садржи и додатак на име накнаде за исхрану у
току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 5.
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Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица су
следећи:
- 7.74 за председника општине,
- 7.74 за заменика председника општине,
- 7.74 за председника Скупштине општине,
- 5.00 за заменика председника Скупштине општине,
- 23.86 за секретара Скупштине општине,
- 23.86 за начелника Општинске управе,
- 3.90 за члана Општинског већа.
Коефицијент за обрачун и исплату плата секретара Скупштине општине, секретара
Општинског већа, начелника Општинске управе и помоћника председника увећава се за 30% по
основу руковођења.
Члан 6.
Коефицијент за обрачун и исплату накнаде за рад изабраних, именованих и
постављених лица који се не налазе на сталном раду у општини Алибунар утврдиће се
посебним решењем комисије Скупштине општине надлежне за кадровска питања и радне
односе у складу са законом.
1. Додатак на зараду
Члан 7.
Изабрано, именовано и постављено лице има право на додатак на зараду по основу
времена проведеног на раду на дан државног и верског празника, на раду дужем од пуног
радног времена и ноћног рада и то:
- време проведено у радном односу (минули рад),
- за рад на дан државног и верског празника,
- за рад ноћу (између 22.00 часа и 06.00 часова наредног дана) ако такав рад није
вреднован при утврђивању цене рада,
- за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад).
III Н А К Н А Д Е
Члан 8.
Изабрано, именовано и постављено лице има право на накнаду плате за време
одсуствовања са рада у висини зараде коју би остварио на радном месту у месецу за који се
врши обрачун и исплату накнаде у случајевима:
1. коришђења годишњег одмора,
2. коришћења плаћеног одсуства,
3. одсуствовање у дане државног и верског ппразника,
4. давање крви, ткива и других делова тела,
5. стручно оспособљавање и усавршавање,
6. за време војне вежбе и одазивања на позив војних и других органа.
Члан 9.
Изабраним, именованим и постављеним лицима се обезбеђује накнада зараде за време
одсуствовања са рада због привремене неспособности за рад, у складу са законом,
подзаконским актима и колективним уговором.
Члан 10.
Накнаде које припадају изабраним, именованим и постављеним лицима су:
1. накнада за исхрану за службено путовање,
2. накнада за превоз на рад и са рада,
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3. накнада за отпремнину приликом пензионисања.
1. Накнада за исхрану за службено путовање
Члан 11.
Службеним путовањем сматра се путовање на које се упућује изабрано, именовано или
постављено лице или председник Општине да изврши одређени службени посао ван места
запослења.
Члан 12.
Дневница за службено путовање обрачунава се и исплаћује у складу са законом и
подзаконским актима донетим на основу закона.
2. Накнада за превоз на рад и са рада
Члан 13.
За коришћење превоза на долазак на рад и одлазак са рада исплаћује се накнада у
висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају на одговарајућој релацији.
3. Накнада за отпремнину
Члан 14.
Накнада за отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију
или при престанку радног односа по сили закона због губитка радне способности, исплаћује се у
складу са законом, подзаконским актима и колективним уговором..
IV ОСТАЛА ПРИМАЊА
Члан 15.
Изабрано, именовано и постављено лице имају право на остала примања и то:
1. помоћ породици,
2. за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор,
3. за новогодишње пакетиће.
1. Помоћ

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

Члан 16.
Изабраном, именованом и постављеном лицу припада помоћ у случају:
дуже или теже болести изабраних, именованих или постављених лица или члана
његове уже породице,
набавка ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију изабраног, именованог или
постављеног лица или члана његове уже породице,
здравствена рехабилитација,
настанка теже инвалидности,
ублажавање последица елементарних непогода на неосигураном стамбеном објекту,
набавка лекова за избрано, именовано или постављено лице или члана његове уже
породице,
помоћ за набавку огрева, зимнице и уџбеника,
помоћ породици за случај смрти изабраног, именованог или постављеног лица или
члана његове уже породице у висини трошкова погребних услуга.
Члан 17.
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Висина помоћи из члана 16. став 1. од тачке 1) до тачке 5) може се исплатити у складу
са законом, подзаконским актима и колективним уговором.
Исплата помоћи врши се на основу одлуке надлежног скупштинског радног тела.
2. Јубиларне награде
Члан 18.
Изабрани, именовано или постављено лице има право на јубиларну новчану награду за
десет, двадесет, тридесет и четрдесет година рада у органима општине.
Јубиларна награда додељује се на дан органа управе општине Алибунар и исплаћује се
у висини одређеној колективним уговором.
3. Зајам
Члан 19.
Изабраном, именовано или постављеном лицу одобрава се зајам за набавку огрева,
зимнице и уџбеника, у складу са законом, подзаконским актима и колективним уговором.
Зајам у смислу става 1. овог члана одобрава се под следећим условима:
- износ одобреног зајма не може бити већи од једне месечне бруто зараде по запосленом
у привреди Републике према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике,
- исплата зајма у текућем месецу не може се вршити пре исплате зараде за претходни
месец,
- враћање зајма се врши из зараде најдуже у шест месечних рата, почев од исплате
зараде у првом наредном месецу у односу на месец у коме је исплаћен зајам,
- нови зајам се не може одобрити док се у потпуности не врати раније одобрени зајам.
4. Средства за превенцију
Члан 20.
Средства за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор се издвајају у складу
са законом, подзаконским актима и колективним уговором.
Изабрано, именовано или постављено лица може да користи средства за превенцију
радне инвалидности и рекреативни одмор.
5. Новогодишњи пакетићи
Члан 21.
Право на новогодишње пакетиће имају деца изабраног, именованог или постављеног
лица која нису старија од десет година.
V ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о платама, накнадама и
другим примањима лица које бира, именује и поставља Скупштина општина и предсеника
општине (''Службени лист општине Алибунар'' број бр.11/2008, 18/2008, 2/2009, 11/09, 14/09,
17/09, 6/10, 14/10, 2/11, 3/11, 11/11, 12/11, 1/12, 16/12 и 12/13-испр.).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
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Број: 12-16/2016-06
У Алибунару, дана 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

93.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07 и 83/2014-др.закон), члана 68. 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 3. седници одржаној дана 15. јуна 2016.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о организацији Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука)
утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим
органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију Општинске управе
општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа јe орган Општине.
Општинска управа образује се као јединствени орган.
Члан 3.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник
Општине и Општинско већe;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5. извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање
једном годишње.
7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине
и Општинско веће.
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Члан 4.
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута
општине и других аката Општине.
Члан 5.
Рад Општинске управе је доступан јавности, и подложан критици и јавној контроли
грађана на начин утврђен Законом, Статутом општине и овом одлуком.
Члан 6.
Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не
руководећи се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу
изражавати и заступати.
Члан 7.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине
Алибунар.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 8.
У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење
међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређене области, као одељења.
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, успешнијег
извршавања послова, пуне упослености и одговорности радника у оквиру основних
организационих јединица могу се образовати и унутрашње организационе јединице као одсек и
група.
Члан 9.
Начела за унутрашњу организацију и систематизацију утврђује Општинско веће.
Члан 10.
Унутрашње уређење и систематизација радних места у Општинској управи уређује се
актом (правилником) који доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
Члан 11.
У Општинској управи основне организационе јединице су:
1. Одељење за привреду, јавне службе и развој;
2. Одељење за финансије;
3. Одељење за општу управу, имовинско-правне послове, послове Скупштине
општине и председника Општине;
4. Одељење за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине.
Унутрашње организационе јединице, које се образују као одсеци и групе, у смислу члана
8. ове Одлуке, предвиђају се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
Општинске управе општине Алибунар, који доноси начелник Општинске управе општине
Алибунар.
Члан 12.
Одељење за привреду, јавне службе и развој врши управне и стручне послове из
области привреде и јавних служби.
Одељење за привреду јавне службе и развој:
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даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног
развоја Општине,
врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области локалног економског развоја,
обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне
наступе Општине на сајмовима и другим манифестацијама,
учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама
привредних субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском
развоју Општине,
решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на
задовољавање одређених потреба грађана у области занаства, угоститељства,
трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за
Општину,
одељење за привреду и локални економски развој је носилац израде предлога
пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде
пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и
леда, пројеката из области јавних радова и сл.
пружа стручну помоћ правним лицима и педузетницима при регистрацији привредних
друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних
субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину,
решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта,
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне
дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине,
обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за
потребе фондова за развој АПВ и Републике Србије,
врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су
поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите,
здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и
средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта,
борачко-инвалидске заштите,
предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине,
председник Општине и Општинско веће, врши стручне и административне послове који
се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима
друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите,
врши послове ликивидатуре у области борачко-инвалидске заштите и породиљског
одсуства,
врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних
инвалида и њихових породица,
врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Алибунар,
одељење за друштвене делатности прати здравствено стање становништва на
подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и
унапређивању здравља грађана у Општини, прати законитост рада установа у области
друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и
друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности,
обавља послове од значаја за локални економски развој
врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
Члан 13.



Одељење за финансије:
организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта
буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о
буџетском систему,

Број 18 – Страна 9















СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне
органе,
у извршавању буџета Одељење за финансије, контролише план извршења буџета,
врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише
преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима
буџетских средстава. Месечно информише Председника општине о планираним и
оствареним примањима и издацима буџета,
одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и
захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте
преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом
рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом,
обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и
одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о
завршном рачуну буџета,
одељење за финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску упрву, Месне
заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено,
у овом одељењу врши се утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода и
стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар
обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем
за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.
врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних
прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени
управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује
јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне
приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних
прихода. Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену
евиденцију.
врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 14.
Одељење за општу управу, имовинско-правне послове, послове Скупштине
општине и председника општине обавља управне и стручне послове у непосредном
спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у
области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу
потписа, рукописа и преписа.
Одељење за општу управу и имовинско правне послове врши: послове писарнице и
архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно-техничке
послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.
Одељење за општу упрву и имовинско правне послове врши и послове који се односе на
физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних
просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила
за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе
органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу.
За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених
послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе
месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.
Месне канцеларије образују се за подручја следећих насељених места: Банатски
Карловац, Владимировац, Локве, Иланџа, Николинци, Добрица, Селеуш, Јаношик, Нови Козјак.
Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних
књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, оверу рукописа, преписа и
потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова
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пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то
предвиђено законом и другим прописима.
Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери
Општинска управа.
У месним канцеларијама се могу обављати и други послови за друге органе,
организације и установе на основу уговора који закључе Начелник Општинске управе, односно
лице које он овласти са представницима органа, организације и установе за које обављају
послове. Надзор над извршењем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она
обавља или који јој је поверио послове.
У овом одељењу врше се послови који се односе на заштиту, очување и евиденцију
непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине,
спровод поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда,
врши примену закона и других прописа у општем управном поступку као и друге послове у
складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.
Ово Одељење врши стручне, саветодавне и организационе послове за Скупштину
општине, председника општине и општинско веће и секретара скупштине општине као и све или
појединачне послове за Скупштину општине, председника општине и општинско веће,
секретара скупштине општине, месне заједнице и друге органе који се односе на припрему
седница и обраду аката усвојених на седницама, а нарочито:
- обраду материјала са седница и састанака, припремање прописа и других аката у
области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу одељења
Општинске управе, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о
одржаним седницама и друге послове из ове области, стручне и адиминистративне
послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката, које покреће
Скупштина општине и послове у вези подношења жалбе Уставном суду поднете од
стране председника општине,
- чување изворних докумената о раду Скупштине општине, председника општине,
општинског већа и вођење евиденције о одржаним седницама Скупштине општине,
њених радних тела и општинског већа,
- организација, праћење и помоћ у раду радних тела (савета и комисија) које образује
скупштина општине, председник општине, или општинско веће (организовање и праћење
рада седнице, припрема и израда аката, достављање аката надлежним органима и
слично),
- организује и кординира комуникацију са грађанима, невладиним организацијама,
установама и органима градске и републичке управе,
- сарадња са политичким странкама,
- избор и именовања,
- јавност рада Скупштине општине и Општинског већа,
- информисање одборника у скупштини општине,
- сарадња са другим општинама и градовима у земљи и иностранству, послови везани за
акције и манифестације од значаја за општину,
- протокол и други послови по налогу председника општине, председника скупштине
општине, секретара скупштине општине и начелника општинске управе.
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
Члан 15.
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове
инспекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у
области заштите животне средине, послове инспекцијског надзора у области друмског
саобраћаја и просвете, послове инспекцијског надзора наплате локалних прихода
Одељење врши управно-правне послове у вези инспекцијског надзора из области из
става 1. овог члана, врши извршења извршних решења и друге послове у складу са Законом,
Статутом и одлукама Општине,
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Одељење врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других
прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално
стамбеној области и области заштите животне средине.
Одељење врши функцију носиоца израде планских докумената, стара се о излагању
планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског
плана односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује
ажурирање катастарских подлога, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта,
потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, решава
захтеве за објекте чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе,
доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке и издаје информацију о локацији у
складу са законом. Одељење издаје извештај о испуњености услова катастарске парцеле да
буде одређена као земљиште за редовну употребу објеката и услове за грађевинску парцелу.
Одељење спроводи обједињену процедуру, која обухвата: издавање локацијских
услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; вођење
поступка прибављања услова за пројектовање, односно прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу; вођење поступка за прибављање исправа и других докумената које
издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издвање
локацијских услова, грађевинске дозволе и потребне дозволе из њихове надлежности;
обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на
изграђеном објекту; измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи.
Надлежни орган спроводи процедуру и у случајевима издавања решења из члана 145. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., ...145/2014).
Одељење води регистар обједињене процедуре.
Одељење предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине
и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.
Одељење врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних
делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.
Одељење прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.
Одељење спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној
области.
Одељење обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за
обављање одређених делатности, као и послове координације зоохигијенске службе, у складу
са Законом.
Одељење обавља и послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и
некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину, ванлинијски
превоз путника и такси превоз.
Одељење врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника
Општинске управе.
Члан 16.
Председник општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи, који
обављају послове из појединих области.
Начелник Општинске управе општине Алибунар одлучује о правима и обавезама
помоћника. У Општинској управи може се поставити највише три помоћника Председника
општине.
Члан 17.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су
постављени и врше и друге послове по налогу председника општине.
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Члан 18.
Организационе послове за рад помоћника председника општине обављају основне
организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.
Члан 19.
Као постављено лице у Општинској управи је секретар Скупштине општине Алибунар.
За секретара Скупштине општине поставља се лице које има завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године.
Секретар Скупштине општине стара се о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар скупштине поставља се, на предлог председника скупштине, на четири године
и може бити поново постављен.
Скупштина општине може, на предлог председника скупштине, разрешити секретара и
пре истека мандата.
Начелник Општинске управе општине Алибунар одлучује о правима и обавезама
секретара Скупштине општине.
III РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 20.
Општинском управом руководи начелник.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и
Општинском већу.
Члан 21.
За начелника Општинске управа поставља се лице које има завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у
струци.
Члан 22.
Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.
Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет година.
Јавни оглас из става 1. овог члана расписује Општинско веће.
За спровођење јавног огласа, Општинско веће образује Комисију од три члана.
Комисија из претходног става утврђује испуњеност услова кандидата за начелника
Општинске управе и о томе подноси извештај.
На основу извештаја Комисије, председник Општине предлаже кандидата за начелника
Општинске управе.
Члан 23.
Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује
законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних
организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара
се о обезбеђивању услова рада, доноси правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
Члан 24.
Радом основних организационих јединица Општинске управе (одељења) руководе
руководиоци основних организационих јединица – начелници одељења.
Радом унутрашњих организационих јединица (одсека) руководе руководиоци
унутрашњих организационих јединица - шефови одсека.
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Члан 25.
Руководиоци основних организационих јединица Општинске управе, организују и
обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на
поједине унутрашње организационе јединице и запослене и старају се о испуњавању радних
дужности запослених.
Руководилац основне организационе јединице је у извршавању послова из претходног
става, дужан да се придржава налога и упутства начелника Општинске управе.
Руководилац основне организационе јединице одговоран је начелнику Општинске
управе, за свој рад и за законит и благовремени рад основне организационе јединице којом
руководи.
Члан 26.
Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује
начелник Општинске управе.
Члан 27.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске
управе на предлог руководиоца основне организацине јединице.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове
своје унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном
вршењу послова, и равномерној упослености запослених.
За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају руководиоцу
основне организационе јединице и начелнику Општинске управе.
IV ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА
1. ОДНОС ПРЕМА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ
ВЕЋУ
Члан 28.
Однос Општинске управе према председнику Општине, Општинском већу и Скупштини
општине, заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом општине.
Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину
општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и
податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа
и Скупштине општине.
Члан 29.
Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима
утврђеним Законом, Статутом општине и другим општим актима.
Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједина акта нису у
складу са Законом, Статутом општине, или Одлуком Скупштине, Општинско веће може да их
поништава или укине уз налагање да се донесе нови акт у складу са Законом.
Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се
покренути питање одговорности запосленог који је непосредно радио на доношењу акта,
односно надлежног руководиоца организационе јединице.
2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
Члан 30.
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Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза
и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање
њихових права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и
обавештења и пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и
достојанство грађана.
Члан 31.
Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да
поступа по њима и о томе благовремено обавештава грађане.
Члан 32.
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се на
односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим
правима и интересима, на основу Закона и Одлука Општине.
Члан 33.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
2) изрећи мандатну казну,
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
4) издати привремено наређење односно забрану,
5) обавестити други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган
надлежан,
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Члан 34.
Међусобни односи основних организационих јединица Општинске управе заснивају се
на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и овом одлуком.
Основне организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују
када то захтева природа послова и размењују потребне податке и информације неопходне за
рад.
V ЈАВНОСТ РАДА
Члан 35.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног
информисања, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано
обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у
вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена и о другим чињеницама.
Члан 36.
Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе средствима
јавног информисања, а може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске
управе.
О раду одељења Општинске управе информације дају начелници одељења, уз
сагласност начелника Општинске управе.
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Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина
представља државну, војну, службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник
Општинске управе.
VI ПРАВНИ АКТИ
Члан 37.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.
Општинска управа може издавати инструкције, стручна упутства и објашњења.
Члан 38.
Правилником се разрађују поједине одредбе закона, подзаконских аката и других аката
ради њиховог извршавања.
Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа наређује
или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се прописује начин рада и вршење послова Општинске управе као и других
организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредби
одлука и других прописа.
Решењем се одлучује о појединим стварима у складу са законом, другим прописима и
одлукама.
Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања
Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе
којима се обезбеђује успешно извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за стручно организовање организационих јединица
Општинске управе и за стручан рад запослених у Општинској управи и у другим организацијама
које врше поверене послове.
Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби одлука и
других прописа.
Закључком се решавају одређена питања у управном поступку.
Члан 39.
Правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке доноси начелник Општинске управе,
осим ако законом и подзаконским актом није другачије одређено.
VII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 40.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о
појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих
организационих јединица.
VIII ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 41.
По жалби против првостепеног решења Општинске управе из оквира права и дужности
Општине решава Општинско веће, уколико законом и другим прописима није другачије
одређено.
По жалби против првостепеног решења друге организације, када у вршењу управних
овлашћења одлучује о појединим правима и обавезама из оквира права и дужности Општине,
решава Општинско веће уколико законом и другим прописима није другачије одређено.
IX ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
Члан 42.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.
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X КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 43.
Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се и на Општинску управу
као и на друге организације које врше јавна овлашћења.
XI РАДНИ ОДНОС
1. Пријем у радни однос
Члан 44.
У радни однос у Општинској управи може бити примљено лице које, поред општих
услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме утврђене
законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи.
У радни однос у Општинској управи лице се прима на основу:
- коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених
кандидата и
- споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу са законом.
Члан 45.
Пријем у радни однос у Општинкој управи обавља се у складу са законом.
Члан 46.
Општинске инспекторе распоређује начелник Општинске управе.
Члан 47.
О правима, обавезама и одговорностима запослених радника Општинске управе
одлучује начелник Општинске управе.
Члан 48.
У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз
практичан рад, примати приправници под условима утврђеним законом.
Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе
утврђује се број приправника.
Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време, а ради
стручног оспособљавања и у својству волонтера.
2. Распоређивање запослених
Члан 49.
Запослени у Општинској управи могу се у току рада трајно или привремено
распоређивати на послове у истом органу, преузети по споразуму у други орган по потреби, а
без сагласности радника упутити у други орган или привремено распоредити ван седишта
органа у складу са прописима.
Решење о распоређивању запосленог из претходног става доноси начелник Општинске
управе.
3. Звања и плате запослених
Члан 50.
Запослени у Општинској управи стичу звања под условима утврђеним законом.
Звања изражавају стручна својства запосленог и његову оспособљеност за вршење
послова одређеног степена сложености у Општинској управи.
Члан 51.
Утврђивање зарада и других примања врши се у Општинској управи у складу са
законом.
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Члан 52.
У складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске
управе, а на основу закона, начелник Општинске управе одлучује о звањима запослених и
коефицијентима за утврђивање плате.
Члан 53.
Запослени у Општинској управи који раде на пословима у вези са остваривањем права и
дужности грађана могу обављати послове из делокруга Општинске управе ако имају прописану
школску спрему, положен стручни испит за рад у органима управе и одговарајуће радно
искуство, када је то одређено прописом.
4. Одговорност запослених
Члан 54.
Запослена и распоређена лица у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински
и материјално на начин и по поступку утврђеним законом, Правилником о дисциплинској
одговорности запослених у Општинској управи општине Алибунар и другим прописима.
5. Престанак радног односа
Члан 55.
Радни однос запослених и распоређених у Општинској управи престаје под условима и
на начин утврђен законом и актима донетим на основу закона.
XII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 56.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине,
односно у буџету Републике Србије и буџету Аутономне Покрајине Војводине за обављање
законом поверених послова и посебно се евидентирају у буџету општине Алибунар.
Предрачун средстава из претходног става утврђује начелник Општинске управе, по
овлашћењу председника општине.

-

Члан 57.
Средства за финансирање послова Општинске управе чине:
средства за исплату зарада,
средства за материјалне трошкове,
средства за посебне намене,
средства за набавку и одржавање опреме,
средства за регресирање годишњих одмора и друге посебне накнаде солидарне
помоћи.

Члан 58.
Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, када то не утиче на
редовну делатност из њеног делокруга.
Приходи остварени обављањем послова из претходног става уносе се у буџет општине.
Члан 59.
За законито коришћење средстава намењених за финансирање Општинске управе
одговоран је начелник Општинске управе.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Општинско веће донеће Одлуку о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних места у Општинској управи из члана 9. ове Одлуке у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 61.
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Начелник Општинске управе ће у року од 30 дана од доношења Одлуке из члана 9. ове
Одлуке донети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи.
Члан 62.
Запослени у Општинској управи који остану нераспоређени, остварују права и обавезе у
складу са законом и другим прописима.
Члан 63.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији Општинске
управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015).
Члан 64.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Број: 010-12/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

94.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), чланова 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон)
и чланова 15. и 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број
12/2008, 13/209, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар,
Скупштина општине Алибунар на својој 3. седници одржаној дана 15. јуна 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони
облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2016. годину (у даљем тексту:
Одлука) одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему Општине
Алибунар, као локалне самоуправе за календарску 2016. годину.
Члан 2.
Утврђује се максималан број запослених на неодређено време за систем локалне
самоуправе Општине Алибунар на следећи начин:
Назив установе
Максималан број
запослених
Општинска управа општине Алибунар
76
ЈКП „Универзал“ Алибунар,
58
ЈАТП „Алибунар“, Алибунар,
11
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“, Алибунар
6
Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар
1
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Број: 112-20/2016-06
Aлибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

95.
На основу члана 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005 и
107/2009), члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. тачка 16. Статута општине Алибунар („Службени лист
општине Алибунар“ број 1220/08, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског
већа општине Алибунар Скупштина општине Алибунар, на 3. седници од 15. јуна 2016. године,
доноси
О Д Л У К У
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Одобрава се кредитно задуживање буџета општине Алибунар за 2016. годину до
укупног износа од 100.000.000,00 (словима: стомилиона) динара код пословних банака,
ради обезбеђења потребних средстава за инвестицију санације јавне расвете у
насељеним местима у општини Алибунар.
2. Ступање на снагу ове Одлуке условљено је сагласношћу Министарства финансија Управе за јавни дуг и ступиће на снагу наредног дана од дана добијања наведене
сагласности. Уколико Општина не прибави сагласност Министарства финансија –
Управе за јавни дуг, одлука ће се сматрати неважећом.
3. Овлашћује се председник општине Алибунар да са пословном банком закључи уговор о
кредитном задуживању буџета општине Алибунар, након спроведеног законом
предвиђеног поступка.
4. Обавезује се председник општине Алибунар да о реализацији пројеката извести
Скупштину општине Алибунар.
Број: 400-43/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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96.
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
3. седници одржаној дана 15. јуна 2016. 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 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из
буџета за активности које се током 2016. 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 2016. години, у укупном износу од 13.000.000,00 динара.
Средства из члана 2. овог Програма користиће се за:
1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 7.700.000,00
динара:
- Изградња две капеле у Владимировцу, у укупном износу од 5.400.000,00 динара,
- Изградња, реконструкција и одржавање мреже отворених и затворених канала
атмосферске канализације, у укупном износу од 2.300.000,00 динара.
2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ, у укупном износу од
5.300.000,00 динара:
- Наставак радова на реконструкцији Дома културе у Алибунару, у укупном износу од
5.300.000,00 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 2016. 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 треба прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику
и минералне сировине.
Члан 7.
Овај Програм ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 015-1/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

97.
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука
УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 27. став 2. Закона о јавној својини
(''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2015) и чланова 15. и 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 3.
седници одржаној дана 15. јуна 2016. године доноси следећу
ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе Одлуку о додели грађевинског
земљишта изван грађевинског подручја у државној својини Републике Србије, односно о
преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине
Алибунар, без накнаде, за парцеле: топ.бр. 2326, 2319/2 и 2200 к.о. Нови Козјак и парцелу
топ.бр. 3231/3 к.о. Селеуш, ради привођења земљишта планираној намени у складу са
Просторним планом општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2012) и Планом
детаљне регулације за комплекс ''Ветроелектране Алибунар'' у к.о. Селеуш, к.о. Владимировац
и к.о. Нови Козјак (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 9/2013).
Члан 2.
Предмет ове Одлуке представљају следеће парцеле:
1) парцела топ.бр. 2326 у к.о. Нови Козјак налази се на грађевинском земљишту изван
грађевинског земљишта, по начину коришћења земљишта представља пашњак 2.
класе, површине 03hа 24а 18m², у свему сходно Препису листа непокретности број
1105 к.о. Нови Козјак;
2) парцела топ.бр. 2319/2 у к.о. Нови Козјак налази се на грађевинском земљишту
изван грађевинског земљишта, по начину коришћења земљишта представља
пашњак 2. класе, површине 19а 72m², у свему према Препису листа непокретности
број 1105 к.о. Нови Козјак;
3) парцела топ.бр. 2200 у к.о. Нови Козјак налази се на грађевинском земљишту изван
грађевинског земљишта, по начину коришћења земљишта представља пашњак 2.
класе, површине 02hа 69а 50m², у свему према Препису листа непокретности број
1105 к.о. Нови Козјак;
4) парцела топ.бр. 3231/3 у к.о. Селеуш налази се на грађевинском земљишту изван
грађевинског земљишта, по начину коришћења земљишта представља њиву 5.
класе, површине 36а 18m², у свему према Препису листа непокретности број 2209
к.о. Селеуш.
На основу Просторног плана општине алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.
12/2012) и Плана детаљне регулације за комплекс ''Ветроелектране Алибунар'' у к.о. Селеуш,
к.о. Владимировац и к.о. Нови Козјак (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 9/2013), предметне
парцеле припадају грађевинском земљишту изван грађевинског подручја и као такве налазе се
уз саме атарске путеве и део су површине планиране за проширење постојећих атарских путева
ознака С-03, С-04 и С-11.
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Члан 3.
Општина Алибунар прихвата додељено грађевинско земљиште изван грађевинског
подручја – предметне парцеле топ.бр. 2326, 2319/2 и 2200 у к.о. Нови Козјак и топ.бр. 3231/3 к.о.
Селеуш, као и обавезу плаћања накнаде за промену намене предметног земљишта у складу са
важећим законским прописима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар'', а доставвља се Влади Републике Србије ради поступања по истој.
Број: 46-33/2016-06
У Алибунару, дана 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

98.
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 19. и 20. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давању у закуп
ствари у јавној својини и поступцима надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник
РС'', бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015) и чланова 15. И 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 је на својој 3. седници одржаној дана
15. јуна 2016 године, донела
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној
својини општине Алибунар, путем поступка јавног надметања и то:
1. Парцела број: 1031/12 КО Банатски Карловац, градско грађевинско земљиште,
површине 359m² у Банатском Карловцу, ул. Алибунарски пут- ради изградње.
Намена земљишта у претходном ставу одређена је Детаљним урбанистичким планом,
блока 11 у Банатском Карловцу („Службени лист Општине Алибунар“, бр. 13/2013).
Члан 2.
Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује по тржишним условима.
Почетна цена за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта описаног у члану 1. ове
Одлуке износи 107.700,00 динара.
Депозит за учешће у поступку отуђења се утврђује у износу од 20%, од почетне цене
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, утврђене у претходном ставу.
Члан 3.
Председник општине објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања за
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар, који мора
бити објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Члан 4.
Поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из члана 1. ове Одлуке
спровешће Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности Општине
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Алибунар, образована од стране Општинског већа општине Алибунар, путем поступка јавног
надметања.
Задатак ове Комисије јесте да спроведе поступак отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта наведеног у члану 1. Одлуке путем поступка јавног надметања и то: да сачини нацрт
јавног огласа и спроведе поступак јавног надметања у складу са Законом о планирању и
изградњи и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда.
Комисија одлучује већином од укупног броја својих чланова.
Комисија ће о току поступка водити записник и по окончаном поступку јавног надметања
утврдити испуњеност услова за отуђење предметног земљишта, те сачинити предлог да се
непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове.
Комисија сачињава предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта, који потписује
председник Комисије.
Члан 5.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се учеснику који је понудио
највишу цену за отуђење земљишта.
Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне
најмање једна благовремена и потпуна понуда.
Записник о спроведеном поступку јавног надметања и предлог Одлуке о избору
најповољнијег понуђача Комисија доставља председнику општине.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка јавног надметања
доноси председник општине.
Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине
Алибунар доноси председник општине и доставља га свим учесницима у поступку јавног
надметања, као и Републичком јавном правобранилаштву - Одељење Зрењанин.
У року од 30 дана од дана правоснажности Решења о отуђењу, председник општине и
лице које је прибавило неизграђено грађевинско земљиште закључују уговор.
Уговор о отуђењу оверава се код јавног бележника, а трошкове овере Уговора сноси
лице коме се отуђује земљиште у јавној својини.
Члан 6.
Уколико лице које је прибавило наизграђено грађевинско земљиште у својину не
приступи закључењу уговора, председник општине ће на предлог Комисије поништити решење
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини. У том случају, лице коме је
решењем председника општине означено као најповољнији понуђач, нема право на повраћај
уплаћеног депозита по јавном огласу за спровођење поступка јавног надметања.
Члан 7.
Лице коме је земљиште отуђено, дужно је да земљиште приведе намени у року од 3
(три) године од дана закључења уговора.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Број: 404-38/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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99.
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
I
Разрешавају се:
1. Зоран Пребирачевић са функције председника Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Универзал'' Алибунар, именован као представник оснивача,
2. Иван Листмајер са функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' Алибунар, именован као представник оснивача,
3. Радомир Ђукић са функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' Алибунар, именован као представник запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-8/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

100.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Михаела Ђуђа на функцију председника Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Универзал'' Алибунар, именован као представник оснивача,
2. Драгиша Чанчаревић на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Универзал'' Алибунар, именован као представник оснивача,
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3. Асен Божилов на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' Алибунар, именован као представник запослених
на период од четири године, почевши од дана именовања.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-9/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

101.
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР
I
Разрешавају се:
1. Стеван Пенца са функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција
за изградњу и уређење општине Алибунар''' Алибунар, као представник оснивача,
2. Вељко Кркобабић са функције члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Алибунар''' Алибунар, као представник оснивача,
3. Душанка Јованов Васовић са функције члана Надзорног одбора Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''' Алибунар, као представник
запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-10/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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102.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Милан Ђан на функцију председника Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Алибунар''' Алибунар, као представник оснивача,
2. Маја Митровић на функцију члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Алибунар''' Алибунар, као представник оснивача,
3. Душанка Јованов Васовић на функцију члана Надзорног одбора Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''' Алибунар, као представник
запослених
на период од четири године, почевши од дана именовања.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-11/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

103.
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
I
Разрешавају се:
1. Дејан Старчевић са функције председника Надзорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именованог као представника оснивача,
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2. Анита Митровић са функције члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именована као представник оснивача,
3. Оливера Кљајић са функције члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именована као представник запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-12/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

104.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Ивица Росић на функцију председника Надзорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именованог као представника оснивача,
2. Саша Цветковић на функцију члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именованог као представника оснивача,
3. Оливера Кљајић на функцију члана Надзорног одбора Јавног аутотранспортног
предузећа ''Алибунар''' Алибунар, именована као представник запослених
на период од четири године, почевши од дана именовања.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-13/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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105.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

1.
2.
3.
4.
5.

I
Разрешавају се:
Бојан Самарџић са функције председника Управног одбора Туристичке организације
општине Алибунар,
Весна Пурић са функције члана Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар,
Ненад Станковић са функције члана Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар,
Саша Милосављевић са функције члана Управног одбора Туристичке организације
општине Алибунар,
Славиша Белча са функције члана Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-14/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

106.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Бојан Самарџић на функцију председника Управног одбора Туристичке организације
општине Алибунар,
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2. Мирослав Јокић на функцију члана Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар,
3. Ненад Станковић на функцију члана Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар,
4. Саша Милосављевић на функцију члана Управног одбора Туристичке организације
општине Алибунар,
5. Адријан Јерина на функцију члана Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар.
на период од четири године, почевши од дана именовања.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-15/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

107.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Разрешавају се:
1. Славица Алексић са функције председника Надзорног одбора Туристичке организације
општине Алибунар,
2. Милкица Бојанић са функције члана Надзорног одбора Туристичке организације
општине Алибунар,
3. Милорад Живковић са функције члана Надзорног одбора Туристичке организације
општине Алибунар.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-16/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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108.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Милкица Бојанић на функцију председника Надзорног одбора Туристичке организације
општине Алибунар,
2. Милица Дошлић на функцију члана Надзорног одбора Туристичке организације општине
Алибунар,
3. Милорад Живковић на функцију члана Надзорног одбора Туристичке организације
општине Алибунар.
на период од четири године, почевши од дана именовања.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 023-17/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

109.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР
I
Разрешава се Радивоје Циврић са функције члана Управног одбора Центра за
социјални рад ''1. март'' Алибунар, из реда представника оснивача.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
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Број: 022-9/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

110.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР
I
Именује се Марија Листмајер на функцију члана Управног одбора Центра за социјални
рад ''1. март'' Алибунар, из реда представника оснивача.
Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Управног одбора.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-10/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

111.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР
I
Разрешава се Стеван Пенца са функције члана Надзорног одбора Центра за социјални
рад ''1. март'' Алибунар, из реда представника оснивача.

Број 18 – Страна 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-11/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

112.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР
I
Именује се Милијана Богдановић на функцију члана Надзорног одбора Центра за
социјални рад ''1. март'' Алибунар, из реда представника оснивача.
Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Надзорног одбора.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-12/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

113.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

Број 18 – Страна 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

I
Разрешава се Жива Лалић са функције члана Управног одбора Дома здравља
Алибунар, из реда представника оснивача.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-13/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

114.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
I
Именује се Виктор Јовановић на функцију члана Управног одбора Дома здравља
Алибунар, из реда представника оснивача.
Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Управног одбора.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-14/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

115.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси

Број 18 – Страна 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
I
Разрешавају се:
1. Оливер Филиповић са функције председника Надзорног одбора Дома здравља
Алибунар, из реда представника оснивача,
2. Владимир Милошевић са функције члана Надзорног одбора Дома здравља Алибунар,
из реда представника оснивача,
3. Светлана Бокун са функције члана Надзорног одбора Дома здравља Алибунар, из реда
представника запослених.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-15/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

116.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Горан Марган на функцију председника Надзорног одбора Дома здравља Алибунар,
именованог као представника оснивача,
2. Илија Пенца на функцију члана Надзорног одбора Дома здраввља Алибунар,
именованог као представника оснивача,
3. Светлана Бокун на функцију члана Надзорног одбора Дома здравља Алибунар,
именована као представник запослених
на период од четири године, почевши од дана именовања.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-16/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године

Број 18 – Страна 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

117.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
I
Разрешава се Михаела Мохан са функције члана Надзорног одбора Општинске
библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар, из реда представника оснивача.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-17/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

118.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
I
Именује се Сузана Рајчић на функцију члана Надзорног одбора Општинске библиотеке
''Вук Караџић'' Алибунар, из реда представника оснивача.
Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Надзорног одбора.
II

Број 18 – Страна 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 022-18/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

119.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
1. Разрешава се Весна Пурић са функције члана Управног одбора Предшколске установе
''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2. Именује се Сашка Жарковић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе
''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, а
трајаће до истека мандата Управног одбора.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-19/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

120.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси

Број 18 – Страна 37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
1. Разрешава се Зорана Братић са функције члана Управног одбора Предшколске
установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2. Именује се Саша Цветковић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе
''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, а
трајаће до истека мандата Управног одбора.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-20/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

121.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
1. Разрешава се Стеван Лалић са функције члана Управног одбора Предшколске установе
''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2. Именује се Јелена Бакурски на функцију члана Управног одбора Предшколске установе
''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, а
трајаће до истека мандата Управног одбора.
4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-21//2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

Број 18 – Страна 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

15.06.2016.

122.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I
Разрешавају се:
Зоран Стојиљковић са функције председника Комисије за израду Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини
Алибунар,
Драгиша Чанчаревић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
Пера Мохан са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
Игор Петровић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
Жаклина Зекавица са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
Стеван Лалић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
Зоран Срдић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
Гордана Томић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
Маја Митровић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-50/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

123.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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
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Алибунар'', број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, на 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Зоран Стојиљковић на функцију председника Комисије за израду Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини
Алибунар,
2. Драгиша Чанчаревић на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
3. Слободан Кузманов на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
4. Игор Петровић на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
5. Жаклина Зекавица на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
6. Душко Веља на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
7. Зоран Срдић на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
8. Божидар Пајевић на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
9. Маја Митровић на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар,
на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 202-51/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

124.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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4.
5.
6.
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I
Разрешавају се:
Марко Николић са функције председника Комисије за равноправност полова
Алибунар,
Драгана Томић са функције члана Комисије за равноправност полова
Алибунар,
Сања Торњански са функције члана Комисије за равноправност полова
Алибунар,
Зорана Братић са функције члана Комисије за равноправност полова
Алибунар,
Милан Стојсављевић са функције члана Комисије за равноправност полова
Алибунар,
Дане Радојевић са функције члана Комисије за равноправност полова
Алибунар.

Општине
Општине
Општине
Општине
Општине
Општине

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-52/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

125.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Драгана Томић на функцију председника Комисије за равноправност полова Општине
Алибунар,
2. Славиша Белча на функцију члана Комисије за равноправност полова Општине
Алибунар,
3. Мирјана Весовић на функцију члана Комисије за равноправност полова Општине
Алибунар,
4. Стеван Дмитровић на функцију члана Комисије за равноправност полова Општине
Алибунар,
5. Милан Стојсављевић на функцију члана Комисије за равноправност полова Општине
Алибунар,
6. Павел Хрћан на функцију члана Комисије за равноправност полова Општине Алибунар,
на период од четири године.
II
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Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-53/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

126.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I
Разрешавају се:
Зорана Братић са функције председника Савета за младе Општине Алибунар,
Давор Петровић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
Оливера Цицовић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
Зденка Хрћан са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
Стефан Митић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
Данило Савић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар,
Борис Рајлић са функције члана Савета за младе Општине Алибунар.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-54/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

127.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Горан Шаула на функцију председника Савета за младе Општине Алибунар,
2. Давор Петровић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
3. Оливера Цицовић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар
4. Адина Греоњанц на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар
5. Стефан Митић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар
6. Ђурица Кашлер на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
7. Дејана Швихран на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар,
на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-55/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

128.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

1.
2.
3.
4.
5.

I
Разрешавају се:
Давор Петровић са функције председника Комисије за утврђивање назива улица у
општини Алибунар,
Владимир Зекавица са функције члана Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар,
Власто Марић са функције члана Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар,
Марчел Клепан са функције члана Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар,
Златко Коларик са функције члана Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
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Број: 020-56/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

129.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
I
Именују се:
1. Давор Петровић на функцију председника Комисије за утврђивање назива улица у
општини Алибунар,
2. Маринела Милосављевић на функцију члана Комисије за утврђивање назива улица у
општини Алибунар,
3. Власто Марић на функцију члана Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар,
4. Зоран Жарковић на функцију члана Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар,
5. Златко Коларик на функцију члана Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар,
на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-57/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

130.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
I
Разрешава се Стеван Пенца са функције члана Комисије за избор директора јавних
предузећа у општини Алибунар.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-58/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

131.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
I
Именује се Љубинко Јанковић на функцију члана Комисије за избор директора јавних
предузећа у општини Алибунар, до истека мандата Комисије.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-59/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

132.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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),
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Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе, на 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I
Разрешавају се:
Горан Шаула са функције уредника Билтена општине Алибунар,
Иван Листмајер са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
Наташа Недељков са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
Сергије Симоновић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
Звонко Стевић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
Горан Загорац са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
Владимир Видеканић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
Радован Дидановић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
Милан Марковић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-60/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

133.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

1.
2.
3.
4.

I
Именују се:
Горан Шаула на функцију уредника Билтена општине Алибунар,
Иван Листмајер на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
Наташа Недељков на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
Драган Бањаш на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
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5. Александар Станин на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
6. Петар Штрбац на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
7. Владимир Белча на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
8. Виолета Вуковић на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
9. Милован Марковић на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине
Алибунар,
на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-61/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

134.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I
Разрешавају се:
Предраг Ковачев са функције уредника ''Службеног листа општине Алибунар'',
Сања Стојмиров са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
Ана Растовић са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
Снежана Јовановић са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар'',
Милан Матовић са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
Љиљана Керчобан са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар'',
Зоран Масал са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
Саша Милосављевић са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар'',
Предраг Мајсторовић са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар''.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-62/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

135.
На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА ''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР''
I
Именују се:
1. Предраг Ковачев на функцију уредника ''Службеног листа општине Алибунар'',
2. Зорица Бањаш на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
3. Стелуца Митровић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар'',
4. Аница Бабић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
5. Мирослав Јокић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
6. Ариф Мурселовић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар'',
7. Зоран Масал на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар'',
8. Саша Милосављевић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар'',
9. Предраг Мајсторовић на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа
општине Алибунар'',
на период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-63/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

136.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. 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 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
АЛИБУНАР
1. Именује се Јон Ардељан за члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање
у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
2. Мандат именованог почиње да тече даном именовања и трајаће најдуже до истека
мандата Комисије.
3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-67/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

137.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар, на 3.
седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић''
Алибунар о измени Финансијског плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-44/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

138.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу
општине Алибунар'' Алибунар, на 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Установе културних делатности ''Центар
за културу општине Алибунар'' Алибунар о измени Финансијског плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-45/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

139.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на 3.
седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац''
Алибунар о измени Финансијског плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-46/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

140.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
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Алибунар, на предлог Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар, на 3.
седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар о измени Финансијског плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-47/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

141.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Алибунар, на 3. седници од 15. јуна 2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Алибунар о измени Финансијског
плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-48/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

142.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Банатски Карловац, на 3. седници од 15. јуна
2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Банатски Карловац о измени
Финансијског плана за 2016. годину.
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2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-49/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

143.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Владимировац, на 3. седници од 15. јуна 2016.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Владимировац о измени
Финансијског плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-50/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

144.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Селеуш, на 3. седници од 15. јуна 2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Селеуш о измени Финансијског
плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-51/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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145.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Иланџа, на 3. седници од 15. јуна 2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Иланџа о измени Финансијског
плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-52/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

146.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Нови Козјак, на 3. седници од 15. јуна 2016.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Нови Козјак о измени
Финансијског плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-53/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

147.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Добрица, на 3. седници од 15. јуна 2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Добрица о измени Финансијског
плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-54/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

148.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Локве, на 3. седници од 15. јуна 2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Локве о измени Финансијског
плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-55/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

149.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на
предлог Савета месне заједнице Јаношик, на 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Јаношик о измени Финансијског
плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-56/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

150.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Савета месне заједнице Николинци, на 3. седници од 15. јуна 2016.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ
1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Николинци о измени
Финансијског плана за 2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-57/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

151.
На основу члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине
Алибунар, на предлог Управног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење
општине Алибунар'' Алибунар, на 3. седници од 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар о измени Финансијског плана за
2016. годину.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 400-58/2016-06
Алибунар, 15. јун 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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152.
На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана
53. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 2. члана 31. члана и 120.
Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 15/2016),
Скупштина општине Алибунар, на 3. седници одржаној дана 15. јуна 2016. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. БОШКО ТИЈАНИЋ из Владимировца ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника Општине
Алибунар дана 15. јуна 2016. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12
и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 53. став 4. и члана 117. Статута општине
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015)
и члана 28. став 2. члан 31. и члан 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени
лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014).
Одредбама члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) прописано је да Скупштина
општине, у складу са законом, бира и разрешава председника општине и на предлог
председника општине бира и разрешава заменика председника општине и чланове општинског
већа. Чланом 43. став 4. истог Закона прописано је да кандидат за председника општине
предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, кога бира
Скупштина општине на исти начин као и председника општине, тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.
Чланом 40. став 1. тачка 13. прописано је да Скупштина општине бира и разрешава
председника општине и заменика председника општине.
Чланом 53. став 4. Статута општине Алибунар прописано је да кандидат за председника
Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира
Скупштина општине на исти начин као председника Општине.
Чланом 28. став 2. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да да
председника Општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда
одборника, псименим путем, а да се заемник председника општине бира сходно одредбама
члана 27. који прописује начин избора председника општине, доносно да председника општине
бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине Албиунар.
Председник општине Предраг Белић прдложио је Тијанић Бошка, одобрника Скупштине
општине Алибнар, изабраног са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
као каднидата за заменика председника општине.
Одредбама члана 31. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да се
одредбе о избору председника скупштине и заменика председника скупштине сходно
примењују и на избор председника општине и заменика председника општине.
У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора
председника општине Алибунар.
Избор заменика председника општине извршен је на 3. седници Скупштине општине
Алибунар одржаној дана 15. јуна 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници
Скупштине општине Алибунар дана 15. јуна 2016. године.
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Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем
записник о раду Гласачког одобра и на основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је
да је Бошко Тијанић изабран на функцију заменика председника општине Алибунар.
На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 дана.
Број: 020-64/2016-06
У Алибунару, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

153.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 56. став 4. и члана 117.
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011,
15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и члана 120. Послословника Скупштине општине Алибунар
(„Службени лист општине Алибунар“ број 15/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог
председника Општине Алибунар, на 3. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној 15.
јуна 2016. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗЛАТИМИР ГРУБАНОВ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар.
Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора,
односно од 15. јуна 2016. године, а трајаће најдуже до истека мандата Општинског већа
општине Албиунар.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1.
тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 56. став 4. и члана члана 117. Статута општине Алибунар
(„Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана
29. став 1. и члана 120. Послословника Скупштине општине Алибунар.
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина
општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира
заменика председника општине и чланове општинског већа.
Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је да Општинско веће чине председник
Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, које бира
Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик
председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине, односно председник Општине.
Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да
предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом
облику.
Председник општине Предраг Белић прдложио је Грубанов Златимира из Иланџе за
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.
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Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када
одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору
заменика председника општине и чланова општинског већа.
Избор члана општинског већа извршен је 3. седници Скупштине општине Алибунар
одржаној дана 15. јуна 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине
Алибунар дана 15. јуна 2016. године.
На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Златимр Грубанов
изабран на функцију члана Општиског већа општине Алибунар.
На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења.
Број: 020-65/2016-06
У Алибунару, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

154.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 56. став 4. и члана 117.
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009,
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и члана 120. Привременог Пословника
Скупштине општине Алибунар, број 010-7/2016-06 од 16. маја 2016. године, на предлог
председника Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 3.ј седници Скупштине
општине Алибунар одржаној 15. јуна 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЂУРИЦА ГЛИГОРИЈЕВ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар.
Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора,
односно од 15. јуна 2016. године, а трајаће најдуже до истека мандата Општинског већа
општине Алибунар.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1.
тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и
члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар.
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина
општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине бира
заменика председника општине и чланове општинског већа.
Чланом 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине
председник Општине, заменик председника Општине, као и 11 чланова Општинског већа, које
бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик
председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира
Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине, односно председник Општине.
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Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да
предлог за чланвое општинског већа подноси кандидат за председника општие у писменом
облику.
Председник општине Предраг Белић предложио је Глигоријев Ђурицу из Алибунара за
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.
Одредбама члана 32. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар
прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине
истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.
Избор члана Општинског већа извршен је на 3. седници Скупштине општине Алибунар
одржаној дана 15. јуна 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине
Алибунар дана 15. јуна 2016. године
На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Ђурица Глигоријев
изабран на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду
у Београду у року од 30 дана од дана доношења.
Број: 020-66/2016-06
У Алибунару, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

155.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 34-2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 54. став 1. и
члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број
12/2008,13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина оптшине Алибунар, на 3. седници,
одржаној 15. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Тијанић Бошку, одборнику Скупштине општине Алибунар,
изабраном на изборној листи ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' престао
мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију заменика
председника Општине Алибунар дана 15. јуна 2016. године.
2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Број: 013-32/2016-06
Алибунар, 15. јуна 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.
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Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар
Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и
постављених лица у општини Алибунар
Одлука о организацији Општинске управе општине Алибунар
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Алибунар за 2016.
годину
Одлука о кредитном задуживању Општине Алибунар за 2016. годину
Програм за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за
изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања
услова живота општине Алибунар за 2016. годину
Одлука о предлогу Влади Републике Србије да доенсе одлуку о преносу права
јавне својине на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја из јавне
својине Републике Србије у јавну својину Општине Алибунар
Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног градског грађевинског
земљишта у јавној својини Општине Алибунар
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' Алибунар
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
''Универзал'' Алибунар
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар
Решење о именовању Надзуорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа
''Алибунар'' Алибунар
Решење о именовању Надзуорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа
''Алибунар'' Алибунар
Решење о разрешењу Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар
Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације општине
Алибунар
Решење о разрешењу Надзорног одбора Туристичке организације општине
Алибунар
Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације општине
Алибунар
Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјлани рад ''Први
март'' Алибунар
Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјлани рад ''Први
март'' Алибунар
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за социјлани рад ''Први
март'' Алибунар
Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за социјлани рад ''Први
март'' Алибунар
Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Алибунар
Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар
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15.06.2016.

Решење о разрешењу Надзорног одбора Дома здравља Алибунар
Решење о именовању Надзорног одбора Дома здравља Алибунар
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Општинске библиотеке ''Вук
Караџић'' Алибунар
Решење о именовању члана Надзорног одбора Општинске библиотеке ''Вук
Караџић'' Алибунар
Решење о разрешењу и имеонвању члана Управног одбора Предшколске
установе ''Полетарац'' Алибунар
Решење о разрешењу и имеонвању члана Управног одбора Предшколске
установе ''Полетарац'' Алибунар
Решење о разрешењу и имеонвању члана Управног одбора Предшколске
установе ''Полетарац'' Алибунар
Решење о разрешењу Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у Општини
Алибунар
Решење о именовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у Општини
Алибунар
Решење о разрешењу Комисије за равноправност полова општине Алибунар
Решење о именовању Комисије за равноправност полова општине Алибунар
Решење о разрешењу Савета за младе општине Алибунар
Решење о именовању Савета за младе општине Алибунар
Решење о разрешењу Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар
Решење о именовању Комисије за утврђивање назива улица у општини
Алибунар
Решење о разрешењу члана Комисије за избор директора јавних предузећа у
општини Алибунар
Решење о именовању члана Комисије за избор директора јавних предузећа у
општини Алибунар
Решење о разрешењу Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар
Решење о именовању Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар
Решење о разрешењу Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар''
Решење о именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине
Алибунар''
Решење о именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за
давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом
заштите, уређење и коришћења пољопривредног земиљшт ау општини
Алибунар
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Општинске
библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе
културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Предшколске
установе ''Полетарац'' Алибунар
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Туристичке
организације општине Алибунар
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Алибунар
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Банатски Карловац
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Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Владимировац
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Селеуш
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Иланџа
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Нови Козјак
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Добрица
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Локве
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Јаношик
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Месне заједнице
Николинци
Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар
Решење о избору заменика председника општине Алибунар
Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Златимир
Грубанов)
Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Ђурица
Глигоријев)
Решење о престанку мандата одборника Скупштине 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, Мирослав Јокић, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и
Предраг Мајсторовић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
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