
  

Година: 34. Алибунар, 18. јун 2015. године Бесплатан примерак Број 22 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
111. 

 На основу члана 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 64. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 34. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. 
седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ЂУРИЦА ГЛИГОРИЈЕВ из Алибунара РАЗРЕШАВА СЕ функције председника општине 

Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 о разрешењу председника општине Алибунар 
садржан је у члану 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014  др. закон), члану 40. став 1. тачка 13. и члану 64. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) 
и члану 34. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 
16/2012, 29/2012 и 9/2014) којима је утврђено да председник општине може бити разрешен и 
пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање једне трећине одборника, 
на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине 
мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине општине, те да је надлежност Скупштине општине да бира и разрешава 
председника општине. 
 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Ђурица Глигоријев 
разрешен функције 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-79/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

112. 
 На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. КОМАТИНА ДРАГАНИ из Владимировца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ заменика председника 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
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 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разерњем председника општине 
престао мандат заменика председника општине Коматина Драгане. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-80/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
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113. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. РОШУ МАРИНУ из Владимировца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 18.06.2015. 

 

Број 22– Страна 5 

листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разерњем председника општине 
престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Рошу Марина. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-81/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 

 
 

114. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ЛАЛИЋ ИВАНУ ВАЊИ из Алибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 
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Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разерњем председника општине 
престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Лалић Ивану Вањи. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-82/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

115. 
            На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
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Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ЦВЕТКОВИЋ ЂОРЂУ из Алибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
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листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разерњем председника општине 
престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Цветковић Ђорђу. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-83/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

116. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ЋИРИЋ ДАНИЛУ из Алибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине 

Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
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Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разерњем председника општине 
престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Ћирић Данилу. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-84/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

117. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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1. ЂОКИЋ ИВАНУ из Банатског Карловца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разерњем председника општине 
престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Ђокић Ивану. 
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 На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-85/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

118. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ТИЈАНИЋ БОШКУ из Владимировца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
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 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разерњем председника општине 
престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Тијанић Бошку. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-86/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

119. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ДАНИЈЕЛИ ЛОНЧАР из Алибунара  ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. године. 
 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 
 
 Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника 
општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Данијели Лончар. 
 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. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-88/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

120. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ДИКЛИЋ ВОЈИСЛАВУ из Новог Козјака  ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
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 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника 
општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Диклић 
Војиславу. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-87/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 

 

121. 
На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина 
општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ГАВРАНЧИЋ СИНИШИ из Алибунара  ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 18. јуна 2015. 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 овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у 
вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
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129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 Чланом 50. став 1. Закона о локланој самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 
 Чланом 49. Закона о локланој самоуправи прописано је да председник општине може 
бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне 
трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење 
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања 
предлога председнику Скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине да бира и 
разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 
председника Општине и чланове Општинског већа; 
 Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника 
општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је да 
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и 
општинског већа. 

 Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 
 Дана 15. јуна 2015. године 13 од укупно 23 одборника Скупштине општине Албиунар 
упутило је предсенику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Глигоријев Ђурице са функције председника општине Албиунар. 
 Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који 
је изабран образложили да Ђурица Глигоријев као председник општине Алибунар не обавља на 
задовољавајући начин функцију председника Општине Алибунар и не доприноси у довољној 
мери остваривању циљева прописаних Законом и Статутом општине Алибунар. 
 У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине изврпено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника. 
 Након што је утврђено да је Глигоријев Ђурица разрешен са функције председника 
општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника 
општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар општине Гавранчић 
Синиши. 
 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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-89/2015-06 
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Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

122. 
На основу члана 32. став 1. тачка 10.  и члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 
49. став 2. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. алинеја 2, члана 23, члана 24  и 
члана  107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 
16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. 
јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ДУШАН ЈОВАНОВИЋ из Банатског Карловца РАЗРЕШАВА СЕ функције замненика 
председника Скупштине општине Алибунар, дана 18. јуна 2015. 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 овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. 

тачка 10.  и члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 49. став 2. и члана 117. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. алинеја 2, члана 23, члана 24  и члана  107. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 
9/2014). 

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је 
Скупштина општине належна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика 
председника скупштине општине. 

Чланом 39. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да се заменик 
председника скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник скупштине. 

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина 
општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине. 

Чланом 49. став 2. Статута општине Алибнар прописано је да се заменик председника 
скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник скупштине. 

Чланом 22. став 1. алинеја 2. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да 
председнику Сккупштине, односно заменику председника Скупштине простаје функицја пре 
истека времена на које су изабрани разрешењем. 

Чланом 23. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за 
разрешење председника Скупштине , односно заменика председника Скупштине може поднети 
најмање трећина од укупног броја одборника. Предлог се подноси у писменој форми и мора 
бити образложен. 

Чланом 24. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да сепредседник 
Скупштине, односно заменик председника Скупштине, разрешавају на начин и по поступку 
предвиђеним за њихов избор. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Скупштини општине Алибунар приспела је иницијатива потписана од стране 13. 
одборника Скупштине општине Алибунар да се Душан Јовановић разреши функције заменика 
председника Скупштине уз обрзложење да Душан Јовановић као заменик председника 
Скупштине општине Алибунар не учествује у довољној и потребној мери у остваривању 
функција Скупштине општине које се огледа у раду са одборницима и одборничким групама. 
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У складу са одредбама члана 38. Закона о локалној самоуправи, члана 47. Статута 
општине Алибунар и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар, заменик 
председника Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки 
одбор. 

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
заменика председника Скупштине општине Алибунар. 
 Разрешење заменика председника Скупштине општине извршено је да 34. седници 
Скупштине општине Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на 
седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан 
– председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника.  
 На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар 
коснтатовала је да је Душан Јовановић разрешен са фунцкије заменика председника 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године. 

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. 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-90/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 

123. 
На основу члана 32. став 1. тачка 10.  и члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 
49. став 2. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21.  и члана  107. Пословника Скупштине 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), 
Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ДЕЈАН ВАСИЉЕВИЋ из Банатског Карловца ИЗАБРАН ЈЕ на функцију замненика 
председника Скупштине општине Алибунар, дана 18. јуна 2015. године. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 18.06.2015. 

 

Број 22– Страна 19 

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. 
тачка 10.  и члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 49. став 2. и члана 117. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и члана 21.  и члана  107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је 
Скупштина општине належна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика 
председника скупштине општине. 

Чланом 39. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да се заменик 
председника скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник скупштине. 

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина 
општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине. 

Чланом 49. став 2. Статута општине Алибнар прописано је да се заменик председника 
скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник скупштине. 

Чланом 21. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да се заменик 
председника Скупштине бира из редова одборника, на начин и по поступку предвиђеном за 
избор председника Скупштине.. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Скупштини општине Алибунар приспела је иницијатива потписана од стране 12. 
одборника Скупштине општине Алибунар да се Дејан Васиљевић, одборник Скупштине 
општине Албиунар изабран са изборне листе Социјалистичке партије Србије изабере на 
функцију заменика председника Скупштине.  

У складу са одредбама члана 38. Закона о локалној самоуправи, члана 47. Статута 
општине Алибунар и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар, заменик 
председника Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки 
одбор. 

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора 
заменика  председника Скупштине општине Алибунар. 
 Избор заменика председника Скупштине општине извршено је да 34. седници 
Скупштине општине Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на 
седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан 
– председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника.  
 На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар 
коснтатовала је да је Дејан Васиљевић изабран за заменика председника Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године. 

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. 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Број: 020-91/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

124. 
На основу члана 32. став 1. тачка 10.  и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 
48. став 1. тачка 1. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. тачка 1, став 2. и 
3. и члана  107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ 
број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 
18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. БЕЛИЋ ПРЕДРАГУ из Банатског Карловца престаје функција председника Скупштине 
општине Алибунар, због подношења оставке на функцију председника Скупштине 
општине Алибунар, дана 18. јуна 2015. 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 овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. 

тачка 10.  и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1. и члана 
117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. тачка 1, став 2. и 3. и члана  107. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 
9/2014). 

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је 
Скупштина општине належна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика 
председника скупштине општине. 

Чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се председник 
скупштине бира из реда одборникам на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина 
општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине. 

Чланом 48. став 1. тачка 1. Статута општине Алибнар прописано је да се председник 
скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран оставком. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Предраг Белић поднео је Скупштини општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 
18. јуна 2015. године, оставку на функцију председника Скупштине општине Алибунар. 

Како је чланом 22. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано, у случају 
подношења оставке председнику Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на 
којој је пдонео ставку. Ставом 3. истог члана прописано је да се о поднетој оставци не отвара 
претрес, нити се одлучује, већ се само констатује престанак функције председника Скупштине 
општине. 

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. 
 
Република Србија 
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Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-92/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
Дејан Васиљевић, с.р. 
 
 

125. 
На основу члана 32. став 1. тачка 10.  и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 
47. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 27. став 1.  и члана  107. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 
9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године 
доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ЗУЗАНА ЂУКИЋ из Јаношика  ИЗАБРАНА ЈЕ на функцију председника Скупштине 
општине Алибунар, дана 18. јуна 2015. 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 овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. 

тачка 10.  и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 11, члана 47. став 1. и члана 117. 
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и члана 27. став 1.  и члана  107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је 
Скупштина општине належна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика 
председника скупштине општине. 

Чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се председник 
скупштине бира из реда одборникам на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника скупштине општине. 

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина 
општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника 
Скупштине. 

Чланом 47. став 1. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине 
бира из реда одборникам на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника скупштине општине. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Скупштини општине Алибунар приспела је иницијатива потписана од стране 12. 
одборника Скупштине општине Алибунар да се Зузана Ђукић изабере на функцију председника 
Скупштине општине Алибунар.  

У складу са одредбама члана 38. Закона о локалној самоуправи, члана 47. Статута 
општине Алибунар и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар, заменик 
председника Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки 
одбор. 

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
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 Избор председника Скупштине општине извршен  је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешње председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у 
гласачкој кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили 
гласачке листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких 
листића нема, даје ЗА разрешење гласало 13 одборника, ни један није био против, што 
прдставља већину гласова од укупно 23 одборника.  
 На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар 
коснтатовала је да је Зузана Ђукић изабрана за председницу Скупштине општине Алибунар 
дана 18. јуна 2015. године. 

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. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-93/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
Дејан Васиљевић, с.р. 
 
 

126. 
         На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 
53. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 27. став 1. и 107. Пословника Скупштине 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), 
Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ПРЕДРАГ БЕЛИЋ из Банатског Карловца ИЗАБРАН ЈЕ за председника Општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 
83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 13. члана 53. став 1. и члана 117. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) 
и члана 27. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
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Одредбама члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 1. 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 1. истог Закона прописано је да председника општине бира скупштина 
општине, из реда одборника, 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 1. Статута општине Алибунар прописано је 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 27. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да 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 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине Албиунар. 

Разлог за спровођење поступка избора председника општине Алибунар садржан је у 
чињеници да је Скупштина општине Алибунар на 34. седници од 18. јуна 2015. године 
разрешила Глигоријев Ђурицу функције предсеника општине Алибунар. 

Председница Скупштие општине Алибунар Зузана Ђукић, на основу овлашћења и у 
складу са чланом 43. став 3. Закона о локалној самоуправи, предложила је као кандидата за 
председника општине Алибунар Белић Предрага, одборника Скупштине општине Алибунар, 
изабраног са изборне листе Покренимо општину Алибунар -    Српска напредна странка. 

Кандидат за председника општине Предраг Белић дао је писмену сагласност да 
прихвата кандидатуру за председника општине Алибунар. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 председника општине извршено је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Предраг Белић изабран 
на функцију 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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-94/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
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А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

127. 
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. и 107. Пословника Скупштине 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), 
Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. МИЛАН ЋУРУВИЈА из Алибунара  ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника Општине 

Алибунар дана 18. јуна 2015. 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. и 107. 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 107. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине Албиунар. 

Разлог за спровођење поступка избора председника општине Алибунар садржан је у 
чињеници да је Скупштина општине Алибунар на 34. седници од 18. јуна 2015. године 
разрешила Глигоријев Ђурицу функције предсеника општине Алибунар. 

Одредбама члана 65. Статута општине Алибунар порписано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат и заменику председника општине и члановима 
општинског већа, та обзиром да је Скупштина општине разрешила Глигоријев Ђурицу функције 
председника општине, чиме је престао мандат и Коматина Драгани као заменици прдседника 
општине. 
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Председница Скупштие општине Алибунар Зузана Ђукић, на основу овлашћења и у 
складу са чланом 43. став 3. Закона о локалној самоуправи, предложила је као кандидата за 
председника општине Алибунар Белић Предрага, одборника Скупштине општине Алибунар, 
изабраног са изборне листе Покренимо општину Алибунар -    Српска напредна странка. 

Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Ћурувија Милана, 
одобрника Скупштине општине Алибнар, изабраног са изборне листе Социјалистичка партија 
Србије као каднидата за заменика председника општине. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 извршено је да 34. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – 
председник, Владимир Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Милан Ћурувија 
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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-95/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

128. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 18.06.2015. 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР из Алибунара изабрана је за члана Општинског већа општине 

Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Данијелу Лончар за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Данијела Лончар 
изабрана на функцију члана Општиског већа  општине Алибунар. 
 На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-96/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

129. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ТАМАРА РАДОЈИЧИЋ из Алибунара изабрана је за члана Општинског већа општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Тамару Радојичић за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 
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Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Тамара Радојичић 
изабрана 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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-97/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

130. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. АДРИАНА СФЕРА из Локава изабрана је за члана Општинског већа општине Алибунар 
дана 18. јуна 2015. године. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Адриану Сфера за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Адриана Сфера 
изабрана 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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-98/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

131. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. БОШКО ТИЈАНИЋ из Владимировца  изабран је за члана Општинског већа општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Тиајнић Бошка за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
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 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Тијанић Бошко 
изабрана 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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-99/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

132. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ВОЈИСЛАВ ДИКЛИЋ из Новог Козјака  изабран је за члана Општинског већа општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
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 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Диклић Војислава за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Диклић Војислав 
изабрана 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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-100/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

133. 
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, 
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15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. СИНИША ГАВРАНЧИЋ из Алибунара  изабран је за члана Општинског већа општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Гавранчић Синишу за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
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нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Гавранчић Синиша 
изабрана 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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-101/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

134. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ОЛИВЕР ФИЛИПОВИЋ из Алибунара  изабран је за члана Општинског већа општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
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 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Филиповић Оливера за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Филиповић Оливер 
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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-102/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

135. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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1. РАДОВАН ДИДАНОВИЋ из Владимировца изабран је за члана Општинског већа 
општине Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Дидановић Радована за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  

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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Дидановић Радован 
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. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-103/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

136. 
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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине 
Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ГОРДАНА САВИЋ из Банатског Карловца  изабрана је за члана Општинског већа 
општине Алибунар дана 18. јуна 2015. 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 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 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014). 
 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. 
 Кандидат за председника општине Предраг Белић прдложио је Гордану Савић за 
кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када 
одлучује о избору зпредседника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 34. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  
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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 члана општинског већа извршен је да 34. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 18. јуна 2015. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Кристина Керчобан – председник, Владимир 
Вујовић – члан и Мирјана Дидановић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем 
записник о раду Гласачког одобра, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да 
седници скупштине присуствује 19 одборника, да је 13 одборника примило листиће за гласање, 
док остали одборници нису желели да гласају, те да је остало неупотребљено 10 гласачких 
листића који су стављени у посебан коверат и запечаћени. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 13 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за избор председника општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој 
кутији пронађено 13 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке 
листиће ради гласања, да има 13 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића 
нема, даје ЗА избор гласало 13 одборника, ни један није био против, што представља већину 
гласова од укупно 23 одборника. 
 На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Гордана Савић 
изабрана 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. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-104/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

137. 
На основу члана 44. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине 

Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 
9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 
I 

           Разрешавају се са функције председника, заменика председника и чланова Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе: 

1. Предраг Белић, 
2. Душан Јовановић, 
3. Кристина Керчобан, 
4. Сава Голубов, 
5. Дарко Чекеревац. 

 
II 

            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-106/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

138. 
На основу члана 44. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине 

Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 
9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 
I 

           Именују се на функције председника, заменика председника и чланова Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе: 

1. Зузана Ђукић, 
2. Сергије Симоновић, 
3. Неђељко Коњокрад, 
4. Георге Рошу, 
5. Милан Видеканић. 

 
II 

            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-107/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

139. 
На основу члана 44. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине 

Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 
9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 
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           Разрешавају се са функције председника, заменика председника и чланова Мандатно-
имунитетске комисије: 

1. Предраг Белић, 
2. Октавијан др Отонога, 
3. Георге Рошу, 
4. Ђорђе Стојан, 
5. Пуниша Џелебџић. 

 
II 

            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-108/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
 
 

140. 
На основу члана 44. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине 

Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника 
Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 
9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 

           Именују се на функције председника, заменика председника и чланова Мандатно-
имунитетске комисије: 

1. Зузана Ђукић, 
2. Мирјана Дидановић, 
3. Ђорђе Стојан, 
4. Владимир Вујовић, 
5. Дејан Васиљевић. 

 
II 

            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-109/2015-06 
Датум: 18. јун 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зузана Ђукић, с.р. 
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

111. Решење о разрешењу председника општине Алибунар 1 
112. Решење о престанку мандата заменика председника општине Алибунар 2 
113. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Рошу 

Марин) 
4 

114. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Лалић 
Иван Вања) 

5 

115. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар 
(Цветковић Ђорђе) 

6 

116. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Ћирић 
Данило) 

8 

117. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Ђокић 
Иван) 

9 

118. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Тијанић 
Бошко) 

11 

119. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Данијела 
Лончар) 

12 

120. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Диклић 
Војислав) 

14 

121. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар 
(Гавранчић Синиша) 

15 

122. Решење о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар 17 
123. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар 18 
124. Решење о престанку функције председника Скупштине општине Алибунар 20 
125. Решење о избору председника Скупштине општине Алибунар 21 
126. Решење о избору председника општине Алибунар 22 
127. Решење о избору заменика председника општине Алибунар 24 

128. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Данијела Лончар) 25 
129. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Тамара Радојичић) 27 
130. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Адриана Сфера) 28 
131. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Бошко Тијанић) 30 
132. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Војислав Диклић) 31 
133. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Синиша Гавранчић) 32 
134. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Оливер Филиповић) 34 
135. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Радован Дидановић) 35 
136. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Гордана Савић) 37 
137. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Комисије за 

кадровска, административна питања и радне односе 
38 

138. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе 

39 

139. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Мандатно-
имунитетске комисије 

39 

140. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Мандатно-
имунитетске комисије 

40 

   

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), Сања Стојмиров (помоћник уредника),  
Јован Јојић, Саша Милосављевић, Срђан Прванов, Љиљана Керчобан,  

Адријан Живку, Павле Маљица, Марија Муста 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 
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