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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

199. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. 
став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1, члана 48 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. и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној 
дана 13. јула 2018. године доноси 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ГАВРАНЧИЋ СИНИША из Алибунара, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран 

са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'',  разрешава се функције 

председника Скупштине општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године. 

2. Мандат разрешеног председника Скупштине општине Алибунар престаје даном доношења 

решења о разрешењу, односно 13. јула 2018. године. 

3. 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 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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. и члана 120. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина 
општине надлежна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника 
скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да председник скупштине може бити 
разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран. Истим чланом 
прописано је да се председник скупштине бира из реда одборника, већином гласова од укупног 
броја одборника, на предлог најмање 1/3 одборника. 
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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 120. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Скупштини општине Алибунар поднет је, сагласно чклану 38. став 4. у вези са ставом 3,  
писмени предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар, што од укупног 
броја од 23 одборника чини 2/3 одборника,  да се Синиша Гавранчић, одборник Скупштине 
општине Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе 
''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' разреши функције 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, председник Скупштине 
општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор. 

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника Скупштине општине Алибунар. 
 Разрешење председника Скупштине општине извршено је на 23. седници Скупштине 
општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног 
броја одборника. Седницом је председавао заменик председника Скупштине општине Алибунар 
Аурел Мургу, јер је Синиша Гавранчић изјавио да не жели да председава седницом и напустио 
место председавајућег. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници 
Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Аурел Мургу – председник, 
Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем седници 
Скупштине записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка 
листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за 
гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешење председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да 
је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића, што одговара броју одборника који су 
примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих 
гласачких листића нема, да је за разрешење Гавранчић Синише са функције председника 
Скупштине општине Алибунар гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 
23 одборника.  
 На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар констатовала 
је да је Синиша Гавранчић разрешен функције председника Скупштине општине Алибунар дана 
13. јула 2018. 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 од дана доношења. 
 
Број: 013-8/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ЗАМЕНИК  
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Аурел Мургу, с.р. 

 
 

200. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана  
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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 12. став 1.  и  члана 
120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. 
године доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. НЕЂЕЉКО КОЊОКРАД из Иланџе, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран са 

изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'', изабран је на функцију 

председника Скупштине општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године. 

2. Мандат новоизабраног председника почиње да тече даном избора на функцију, односно од 

13. јула 2018. године, а трајаће најдуже до истека мандата Скупштине општине Алибунар. 

3. 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, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 12. став 1.  и  члана 120. Пословника Скупштине општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018)  

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина 
општине надлежна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника 
скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да председник скупштине може бити 
разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран. Истим чланом 
прописано је да се председник скупштине бира из реда одборника, већином гласова од укупног 
броја одборника, на предлог најмање 1/3 одборника. 

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 12. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да Скупштина општине 
бира председника Скупштине, из редова оборника, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника Скупштине општине. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине 
Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Скупштини општине Алибунар поднет је, сагласно чклану 38. став 3, поднет писмени 
предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар, што од укупног броја од 
23 одборника чини 2/3 одборника,  да се Неђељко Коњокрад, одборник Скупштине општине 
Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабере на функцију председника Скупштине општине Алибунар. 
Других предлога није било. 

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

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником 
Скупштине општине Алибунар утврђена је листа кандидата за избор председника Скупштине 
општине Алибунар и обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника 
Скупштине општине Алибунар. 
 Избор председника Скупштине општине извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
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одборника. Седницом Скупштине општине Алибунар председавао је Мургу Аурел, заменик 
председника Скупштине општине Алибунар. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор 
именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Аурел 
Мургу – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем записник 
о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници 
Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за гласање, те да није 
остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена 
ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за избор 
председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 23 
гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, 
да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, да је за кандидата 
Коњокрад Неђељка под редном бројем 1 гласало 16 одборника, што представља већину гласова 
од укупно 23 одборника.  
 На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар констатовала 
је да је Неђељко Коњокрад изабран за председника Скупштине општине Алибунар дана 28. 
новембра 2016. 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 од дана доношења. 
 
 
Број: 013-34/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ЗАМЕНИК  
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Аурел Мургу, с.р. 

 

 

201. 

 

На основу члана 12, члана 13. ставови 1, 3. и 4. и члана 14. ставови 1, 3, 4. и 5. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 43/2010-одлука УСРС и 
54/2011) и члана 40.  став 1. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 
својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 

ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
I 

У Општинској изборној комисији општине Алибунар разрешавају се функције: 
 
председника: 
Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке; 
заменика председника: 
Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке; 
 
члана: 
Златко Коларик из Јаношика – на предлог Српске напредне странке; 
заменика члана: 
Виолета Белић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке; 
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члана: 
Саша Цветковић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке; 
заменика члана: 
Горан Марган из Алибунара – на предлог Српске напредне странке; 
 
члана: 
Маријана Олару из Алибунара – на предлог Демократске странке; 
заменика члана: 
Драгоје Благојевић из Владимировца – на предлог Демократске странке; 
 
члана: 
Милан Поповић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке; 
заменика члана: 
Миодраг Кељевић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке; 
 
члана: 
Снежана Јовановић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије; 
заменика члана: 
Јелена Васиљевић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије; 
 
члана: 
Петар Ардељан из Локава – на предлог Лиге социјалдемократа Војводине; 
заменика члана: 
Владимир Зекавица из Алибунара – на предлог Социјалистичке партије Србије; 
 
секретара: 
Јована Рошу, дипломирани правник из Владимировца; 
заменика секретара: 
Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице. 
 

II 
У Општинску изборну комисију општине Алибунар именују се за: 

 
председника: 
Предраг Ковачев, дипломирани правник из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне 
странке; 
заменика председника: 
Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне 
странке; 
 
члана: 
Славица Радуновић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке; 
заменика члана: 
Небојша Братић из Селеуша – на предлог Српске напредне странке; 
 
члана: 
Станислава Секулић из Алибунара – на предлог Српске напредне странке; 
заменика члана: 
Милан Орлић из Селеуша – на предлог Српске напредне странке; 
 
члана: 
Снежана Јовановић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије; 
заменика члана: 
Јелена Васиљевић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије; 
 
члана: 
Марко Стевић из Алибунра – на предлог Социјалистичке партије Србије; 
заменик члана: 
Владимир Зекавица из Алибунара – на предлог Социјалистичке партије Србије; 
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члана: 
Маријана Олару из Алибунара – на предлог Демократске странке; 
заменика члана: 
Драгоје Благојевић из Владимировца – на предлог Демократске странке; 
 
члана: 
Милан Поповић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке; 
заменика члана: 
Миодраг Кељевић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке; 
 
секретара Општинске изборне комисије: 
Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава; 
заменика секретара: 
Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице. 
 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење Решења о разрешењу и именовању председника, заменика 
председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне 
комисије општине Алибунар садржан је у члану 12, 13. и 14 Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,  34/10-одлука УС и 54/11), којима је, између 
осталог, прописано да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест 
чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника, да ниједна политичка 
странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова изборне комисије у 
сталном саставу, да у решењу о именовању председника и чланова, поред личног имена 
председника, односно члана, мора битри наведена његова политичка припадност или назив 
странке, односно страначке коалције на чији предлог је именован, да се за председника, 
заменика председника и секретара Општинске изборне комисије именује лице које је 
дипломирани правник и да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици морају 
имати изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. 

Чланом 33. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 
13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) прописано је да Скупштина општине Алибунар има 23 одборника. 

На 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 13. јула 2018. године, Скупштина 
општине је обавештена о образовању три одборничке групе, и то: 

- Одборничка група Српске напредне странке са седам одборника, 

- Одборничка група Социјалистичке партије Србије са четири одборника, 

- Одборничка група Демократске странке са два одборника. 

Имајући у виду број одборничких група образованих у Скупштини општине Алибунар, 
Одборничка група Српске напредне странке предложила је именовања председника, два члана, 
њихове заменике, секретара и заменика секретара, а одборничке групе Социјалистичке партије 
Србије и Демократске странке предложиле су именовање по два члана и њихове заменика у 
Општинску изборну комисију у сталном саставу. 

У складу са чланом 12. став 1. Закона о локалним изборима, провером у службеним 
евиденцијама, утврђено је да лица предложена за именовање за председника, заменика 
председника, чланове и заменике чланова Општинске изборне комисије општине Алибунар у 
сталном саставу имају изборно право, као и пребивалиште на територији општине Алибунар, а 
да су, у складу са чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима, председник, заменик 
председника, секретар и заменик секретара Општинске изборне комисије дипломирани 
правници. 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од 

доношења решења. 
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Број: 020-68/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

202. 

 

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а поводом разматрања Предлога Решења о 
разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске 
комисије, који је предложила Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине 
Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. 
године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 
I 

У Мандатно-имунитетској комисији Скупштине општине Алибунар разрешавају се 
дужности: 

1) Синиша Гавранчић – председник; 

2) Весна Пурић – заменик председника; 

3) Милојка Голубовић – члан; 

4) Славиша Белча – члан; 

5) Живан Ристин – члан. 

 
II 

У Мандатно-имунитетску комисију Скупштине општине Алибунар бирају се: 
1) Неђељко Коњокрад – председник; 

2) Петар Мохан – заменик председника; 

3) Живан Ристин – члан; 

4) Зузана Ђукић – члан; 

5) Сергије Симоновић – члан.  

 
III 

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном 
разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат 
почиње да тече даном избора, односно 13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата 
Комисије. 
 

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

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Чланом 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) прописано је да председника, заменика председника и 
чланове сталних радних тела бира Скупштина општине, на предлог одборничких група. 
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Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар предложила 
је да се разреше дужности у Мандатно-имунитетској комисији Скупштине општине Алибунар: 
Синиша Гавранчић (председник), Весна Пурић (заменик председника) и Милојка Голубовић, 
Славиша Белча и Живан Ристин (чланови), и да се у Мандатно-имунитетску комисију изаберу 
одборници Скупштине: 

- Неђељко Коњокрад за председника; 

- Петар Мохан за заменика председника; 

- Живан Ристин, Зузана Ђукић и Серггије Симоновић за чланове Комисије. 

Сходно наведеном, Скупштина општине Алибунар је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије, на предлог Одборничке групе Српске 
напредне странке у Скупштини општине Алибунар, одлучила као у диспозитиву овог решења. 
 
 
Број: 020-69/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Председник Скупштине 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

203. 

 

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а поводом разматрања Предлога Решења о 
разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар, који је предложила 
Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, Скупштина општине 
Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 
I 

У Комисији за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине 
Алибунар разрешавају се дужности: 

1) Синиша Гавранчић – председник; 

2) Стеван Пенца – заменик председника; 

3) Неђељко Коњокрад – члан; 

4) Јасна Пурић – члан; 

5) Ивана Нешић – члан. 

 
II 

У Комисију за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине 
Алибунар бирају се: 

1) Неђељко Коњокрад – председник; 

2) Петар Мохан – заменик председника; 

3) Славиша Белча – члан; 

4) Небојша Јакимов – члан; 

5) Мирјана Дидановић – члан.  

 
III 
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Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном 
разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат 
почиње да тече даном избора, односно 13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата 
Комисије. 
 

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

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Чланом 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) прописано је да председника, заменика председника и 
чланове сталних радних тела бира Скупштина општине, на предлог одборничких група. 

Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар предложила 
је да се разреше дужности у Комисији за кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине општине Алибунар: Синиша Гавранчић (председник), Стеван Пенца (заменик 
председника) и Неђељко Коњокрад, Јасна Пурић и Ивана Нешић (чланови), и да се у Комисију за 
кадровска, административна питања и радне односе изаберу одборници Скупштине: 

- Неђељко Коњокрад за председника; 

- Петар Мохан за заменика председника; 

- Славиша Белча, Небојша Јакимов и Мирјана Дидановић за чланове Комисије. 

Сходно наведеном, Слкупштина општине Алибунар је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 
предлог Одборничке групе Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 
Број: 020-70/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Председник Скупштине 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

204. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. 
став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 2. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени 
лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 22, 23. и 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. 
године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
1. ПРЕДРАГ БЕЛИЋ разрешава се функције председника општине Алибунар, дана 13. јула 

2018. године. 

2. Мандат разрешеном председнику општине престаје даном разрешења, односно 13. јула 

2018. године. 

3. 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 заснован је на одредбама члана 32. став 1. 
тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. 
став 1. тачка 2. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 22, 23. и 120. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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, а чланом 38. истог Закона прописано је да да председник скупштине може 
бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.  

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 2. Статута општине Алибнар прописано је да се председник 
скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран на предлог најмање једне 
трећине одборника. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Скупштини општине Алибунар поднет је писмени предлог потписан од стране 16 
одборника Скупштине општине Алибунар да се Синиша Гавранчић, одборник Скупштине општине 
Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' разреши функције председника Скупштине општине Алибунар.  

У складу са одредбама члана 43. и 49. Закона о локалној самоуправи, члана 53. Статута 
општине Алибунар и члана 27. Пословника Скупштине општине Алибунар, председник општине 
бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор. 

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења 
председника општине Алибунар. 
 Разрешење председника општине извршено је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине 
општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 
 Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем седници 
Скупштине записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка 
листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за 
гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по 
азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања 
резултата гласања за разрешење председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да 
је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића, што одговара броју одборника који су 
примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих 
гласачких листића нема, да је за разрешење Белић Предрага са функције председника општине 
Алибунар гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.  
 На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар разрешила 
је, тајним гласањем, Белић Предраг функције председника општине Алибунар дана 13. јула 2018. 
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 од дана доношења. 
 
 
Број: 013-3/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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205. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. ТИЈАНИЋ БОШКУ из Владимировца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ заменика председника општине 

Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 12 

општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат заменика председника општине Тијанић 
Бошка. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-9/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

206. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. 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 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 13 

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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Диклић Војислава. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-11/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

207. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. АДРИЈАНИ СФЕРА из Локава ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине 

Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Сфера Адријани. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-15/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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208. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. ГЛИГОРИЈЕВ ЂУРИЦИ из Алибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 
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Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Глироријев Ђурици. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-16/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

209. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. НИКОЛИЋ ДАРКУ из Иланџе ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине 

Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Николић Дарку. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-12/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

210. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. НИКОЛИЋ МАРКУ из Владимировцу ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Николић Марку. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-13/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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211. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. ЂОРОВИЋ ЖЕЉКУ из Банатског Карловца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа 

општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 
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Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Ђоровић Жељку. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-17/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

212. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. МУРГУ КОСТИКЕУ из Алибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине 

Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Мургу Костикеу. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-14/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

213. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. 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 13. јула 2018. 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 13.07.2018. 
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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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
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. 
 
 
Број: 013-10/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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214. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. ЖИВАНКУ ГОЈКОВУ из Добрице ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине 

Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 
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Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Гојков Живанку. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-18/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

215. 

 

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 
9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године 
доноси 
 
 

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

 
 

1. РОШУ ГЕОРГЕУ из Владимировца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине 

Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. 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, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем 
председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа. 

Чланом 49. Закона о локалној 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 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 
Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине. 

Дана 02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар 
упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешење 
Предрага Белића са функције председника општине Алибунар. 

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је 
изабран образложили да Предраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију 
председника општине Алибунар у интересу 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 извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. 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: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић 
разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је 
разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар 
Рошу Георгеу. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-19/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

216. 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 28. став 1. и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени 
лист општине Алибунар'', бр. 13/2016, 18/2016 и 9/2018), на предлог председника Скупштине 
општине, Скупштина општине Алибунар на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 
13. јула 2018. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

1. ДУШАН ДАКИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној 

листи ''СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – др Војислав Шешељ'' изабран је за 

председника општине Алибунар. 

2. Мандат председника општине Алибунар почиње да тече од дана избора, односно од 

13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата сазива Скупштине општине 

Алибунар која га је на функцију председника општине Алибунар изабрала. 
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3. 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 43. став 1. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), 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 28. став 1. и члана 
120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2016, 
18/2016 и 9/2018). 

Чланом 43. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да председника општине 
бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник 
Скупштине општине предлаже кандидата за 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 од 
укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник Скупштине 
општине предлаже кандидата за председника општине. Чланом 117. Статута општине Алибунар 
прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар. 

Чланом 28. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да кандидата 
за председника општине предлаже председник Скупштине општине, писменим путем. Чланом 
120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописана су акта која доноси 
Скупштина општине Алибунар. 

Избор председника општине извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

Председник Скупштине општине Алибунар предложио је, писменим путем, Душана Дакића 
из Иланџе, одборника Скупштине општине Алибунар, изабраног са изборне листе: ''Српска 
радикална странка – др Војислав Шешељ'', за кандидата за председника општине Алибунар. 

Душан Дакић дао је писмену сагласност да прихвата кандидатуру за председника 
Општине Алибунар. 

Кандидат за председника општине Алибунар доставио је у писаној форми предлог за 
избор заменика председника општине и чланова Општинског већа. 

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Привременим 
Пословником Скупштине општине Алибунар прописано је да се председник општине бира тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника. Ради спровођења тајног гласања, Скупштина је, у 
складу са Пословником Скупштине општине Алибунар, именовала гласачки одбор, у саставу: 
Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан, који је 
спровео тајно гласање за избор председника општине, о чему је сачињен записник. Гласањем за 
избор председника општине уједно се гласало и за избор заменика председника општине и за 
предложене чланове Општинског већа општине Алибунар. 

Тајним гласањем за избор председника Општине Алибунар, Скупштина општине 
Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине 
Алибунар, изабрала Душана Дакића за 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 од дана доношења. 

 
 

Број: 013-4/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. 
године доноси 

 
 

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

 
 

1. МИЛАН ЋУРУВИЈА из Алибунара, одобрник Скупштине општиен Алибунар, изабран са 

изборне листи „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“, ИЗАБРАН ЈЕ за заменика 

председника Општине Алибунар дана 13. јула 2018. године. 

2. Мандат именованом почиње да тече од дана избора, а трајаће најдуже до истека мандта 

Скупштине општине Алибунар 

3. 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, 83/2014–
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 председник 
Општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, писменим 
путем, а да се заменик председника општине бира сходно одредбама члана 27. који прописује 
начин избора председника општине, односно 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. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника.  
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Кандидат за председника општине Душан Дакић предложио је Ћурувија Милана, 
одборника Скупштине општине Алибнар, изабраног са изборне листе ''Ивица Дачић - 
Социјалистичка партија Србије'' као кандидата за заменика председника општине. 

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником 
Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора 
председника општине Алибунар. 

Избор заменика председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине 
Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине 
општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар 
Мохан – члан и Слободан Павловић – члан. 

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. 
 
 
Број: 013-20/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

218. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ЖЕЉКО ЂОРОВИЋ из Банатског Карловца изабран је за члана Општинског већа 

општине Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Ђоровић Жељка из 
Банатског Карловца за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Ђоровић Жељка из Банатског Карловца за члана Општинског већа  
општине Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-21/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

219. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 30 

1. НИКОЛИЋ ДАРКО из Иланџе изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар 

дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Николић Дарка из Иланџе 
за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Николић Дарка из Иланџе за члана Општинског већа  општине 
Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-22/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 31 

220. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ДИКЛИЋ ВОЈИСЛАВ из Новог Козјака изабран је за члана Општинског већа општине 

Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Диклић Војсилава из Новог 
Козјака за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Диклић Војсилава из Новог Козјака за члана Општинског већа  
општине Алибунар. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 32 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-23/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

221. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ЖЕБЕЉАН ДРАГАН из Добрице изабран је за члана Општинског већа општине 

Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Жебељан Драгана из 
Добрице за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 33 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Жебељан Драгана из Добрице за члана Општинског већа  општине 
Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-24/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

222. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ДИМИТРИЈЕ ДАНИЈЕЛ из Владимировца изабран је за чланицу Општинског већа 

општине Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 
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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 Душан Дакић предложио је Димитрије Данијела из 
Владимировца за каднидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Димитрије Данијела за члана Општинског већа  општине Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-25/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

223. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 35 

 
1. АРДЕЉАН МАРИЈАНА из Локава изабрана је за чланицу Општинског већа општине 

Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Ардељан Маријану из 
Локава за кандидаткињу за чланицу Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Ардељан Маријану из Локава за чланицу Општинског већа  општине 
Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-26/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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224. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. БРАТИЋ ЗОРАНА из Селеуша изабрана је за чланицу Општинског већа општине 

Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Братић Зорану из Селеуша 
за кандидаткињу за чланицу Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 37 

општине Алибунар, изабрала Братић Зорану из Селеуша за чланицу Општинског већа  општине 
Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-27/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

225. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. МУРГУ КОСТИКЕ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар 

дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Мургу Костикеа из 
Алибунара за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 
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Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када 
одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Мургу Костикеа из Алибунара за члана Општинског већа  општине 
Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-28/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

226. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ТЕРЗИЋ ВОЈМИРА из Банатског Карловца изабран је за члана Општинског већа 

општине Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Терзић Војмира из 
Банатског Карловца за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Терзић Војмира из Банатског Карловца за члана Општинског већа  
општине Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-29/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

227. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 40 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ДИДАНОВИЋ РАДОВАН из Владимировца изабран је за члана Општинског већа 

општине Алибунар дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Дидановић Радовна из 
Владимриовца  за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Дидановић Радовна из Владимрииовца за члана Општинског већа  
општине Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-30/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.07.2018. 

 

 

Број 22 – Страна 41 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

228. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. 
став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина 
општине Алибунар, на 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. МИЛОШЕВ ИВАН из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар 

дана 13. јула 2018. 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 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', 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 13/2016, 18/2016 и 9/2018). 

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 Душан Дакић предложио је Милошев Ивана из 
Алибунара за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар. 

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

Избор председника општине Алибунар извршен је на 23. седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. 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 на 23. седници Скупштине општине Алибунар 
одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине 
Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – 
члан и Слободан Павловић – члан. 
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Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина 
општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина 
општине Алибунар, изабрала Милошев Ивана из Алибунара за члана Општинског већа  општине 
Алибунар. 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана. 
 
 
Број: 013-31/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

229. 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. 
став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници, одржаној 13. 
јула 2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Дакић Душану, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраном 

на изборној листи ''Српска радикална странка – др Војислав Шешељ'' престао мандат 

одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију председника Општине 

Алибунар, дана 13. јула 2018. године. 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Правни основ за доношење овог Решења произилази из одредаба члана 46. став 1. тачка 
5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 
54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015). 

Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локланим изборима прописано је да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран прихватањем посла, односно функције које 
су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одброника. 

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и 
заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у 
скупштини јединице локалне самоуправе. 

Чланом 54. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председнику општине и 
заменику председника општине, избором на ове функције престаје мандат одборника Скупштине 
општине. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар прописна су акта која доноси Скупштина општине 
Алибунар. 
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Душан Дакић, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној листи ''Српска 
радикална странка – др Војислав Шешељ'' је на 23. седници одржаној дана 13. 07. 2018. године 
изабран за председника општине Алибунар, на начин и по поступку који је Законом о локалној 
самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар, 
прописан за избор председника оптине. 

Избором на функцију председника општине Алибунар, стекли су се законски услови за 
престанак мандата одобрника у Скупштии општине Алибунар. 

Из ових разлога, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду у року од 48. часова од доношења Решења. 
 
 
Број: 013-32/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

230. 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. 
став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници, одржаној 13. 
јула 2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ћурувија Милану, одборнику Скупштине општине Алибунар, 

изабраном на изборној листи ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' престао 

мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију заменика 

председника Општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године. 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Правни основ за доношење овог Решења произилази из одредаба члана 46. став 1. тачка 
5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 
54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015). 

Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локланим изборима прописано је да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран прихватањем посла, односно функције које 
су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одброника. 

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и 
заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у 
скупштини јединице локалне самоуправе. 
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Чланом 54. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председнику општине и 
заменику председника општине, избором на ове функције престаје мандат одборника Скупштине 
општине. 

Чланом 117. Статута општине Алибунар прописна су акта која доноси Скупштина општине 
Алибунар. 

Ћурувија Милан, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној листи 
''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' је на 23. седници одржаној дана 13. 07. 2018. 
године изабран за заменика председника општине Алибунар, на начин и по поступку који је 
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине 
Алибунар, прописан за избор председника оптине. 

Избором на функцију заменика председника општине Алибунар, стекли су се законски 
услови за престанак мандата одобрника у Скупштии општине Алибунар. 

Из ових разлога, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду у року од 48. часова од доношења Ре 
 
 
Број: 013-33/2018-04 
У Алибунару, дана 13. јула 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

199. Решење о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар  1 

200. Решење о избору председника Скупштине општине Алибунар 2 

201. Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, 

заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије 

општине Алибунар 

4 

202. Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова 

Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Алибунар 

7 

203. Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова 

Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине 

општине Алибунар 

8 

204. Решење о разрешењу председника општине Алибунар 9 

205. Решење о престанку мандата заменика председника општине 11 

206. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  

(Војислав Диклић) 

12 

207. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  

(Адријана Сфера) 

13 

208. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  

(Ђурица Глигоријев) 

15 

209. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  

(Дарко Николић) 

16 

210. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  

(Марко Николић) 

17 

211. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  

(Жељко Ђоровић) 

19 

212. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  
(Костике Мургу) 

20 

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

21 

214. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  
(Живанко Гојков) 

23 

215. Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар  
(Георге Рошу) 

24 

216. Решење о избору председника општине Алибунар 25 

217. Решење о избору заменика председника општине 27 

218. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Ђоровић Жељко) 28 

219. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Николић Дарко) 29 

220. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Диклић Војислав) 31 
221. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Жебељан Драган) 32 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 
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222. Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Димитрије Данијел) 33 
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