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96. 

 

На основу члана 6. Одлуке о одређивању органа Општине Алибунар надлежних за 

доношење одлука и аката у спровођењу Закона о пољопривредном земљишту (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 11/2019) и члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), Општинско веће општине Алибунар, на 117. 

седници од 12. јуна 2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се поступак и начин скидања усева са пољопривредног земљишта 

у државној својини које је обухваћено Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији Општине Алибунар, а које без правног основа користи правно или 

физичко лице за пољопривредну производњу. 

Изузетно, ова Одлука се примењује и за скидање усева са грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Алибунар које се до привођења намени користи за пољопривредну производњу и 

које без правног основа користи физичко или правно лице. 

Скидање усева спровешће се на парцелама које се користе без правног основа за правна и 

физичка лица која не плате накнаду за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

и не поднесу доказ о плаћању накнаде. 

Скидање усева спровешће се и на парцелама грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Алибунар које се користи за пољопривредну производњу без правног основа, тј. за које 

није закључен уговор о закупу, односно за које није закључено вансудско правнање.  

 

Члан 2. 

Скидање усева са пољопривредног земљишта из члана 1. ове Одлуке вршиће се као мера 

обезбеђења обавезе плаћања за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, у 

складу са законом. 

Скидање усева ће се извршити са парцела из члана 1. ове Одлуке за које није утврђен 

корисник, односно са парцела које, без правног основа, користи непознато лице. 

 

Члан 3. 

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву. 

Скидање усева из става 1. овог члана обављаће се уз стручну и техничку помоћ: 

1. представника Општинске управе за послове пољопривреде; 

2. представника овлашћене геодетске организације са лиценцом за рад; 

3. Републичког пољопривредног инспектора; 
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4. овлашћеног лица МУП РС, Полицијске станице у Алибунару, и 

5. представника пољочуварске службе. 

 

Члан 4. 

Скидање усева вршиће се на основу Одлуке о скидању усева коју, на основу предлога 

Радне групе за скидање усева (у даљем тексту: Радна група), доноси председник Општине. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се за сваку појединачну парцелу и садржи нарочито: 

- катастарску општину;  

- катастарски број и површину парцеле;  

- површину која је засејана – засађена;  

- врсту засејане – засађене културе;  

- име и презиме, односно назив лица за које је утврђено да користи пољопривредно 

земљиште без правног основа, односно да се земљиште користи од стране непознатог 

лица;  

- име и презиме, односно назив лица које је ангажовано да врши скидање усева;  

- назив складиштара и место складиштења усева;  

- као и друге наводе од значаја за скидање усева. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се на основу валидне документације, а нарочито:  

записника Републичке пољопривредне инспекције, записника пољочуварске службе, извода из 

листа непокретности, извештаја комисије надлежне за закуп државног пољопривредног земљишта, 

геодетског  извештаја за парцелу и друге документације. Одлуку из става 1. ово члана извршиће 

Радна група. 

Одлука из става 1. овог члана није управни акт и има се објавити на званичном сајту 

општине Алибунар и огласној табли општинске управе општине Алибунар.  

Уколико лице које без правног основа користи пољопривредно земљиште у државној 

својини плати накнаду за коришћење пољопривредног земљишта и достави доказ о уплати 

накнаде, председник Општине ће, на предлог Радне групе, укинути одлуку о скидању усева. 

Трошкове настале поводом скидања усева, ако је скидање усева започето, или је накнада 

за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини плаћена непосредно пре 

започињања скидања усева, падају на трошак лица које користи пољопривредно земљиште без 

правног основа. 

Општина Алибунар може закључити споразум за накнаду трошкова из става 5. овог члана 

ради накнаде трошкова насталих поводом скидања усева. Уколико лице које користи 

пољопривредно земљиште у државној својини одбије да закључи споразум, поднеће се тужба 

надлежном суду. 

 

Члан 5. 

Након доношења Одлуке из члана 4. став 1. ове Одлуке, Радна група ће издавати налоге 

за рад лицима са којима Општина Алибунар има закључен уговор за обављање послова скидања, 

транспорта и складиштења усева и лицима која пружају техничку помоћ приликом реализације 

поступка скидања усева и то: 

1. овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за рад за означавање граница парцела са 

које се скида усев, вршење премера, израду скица премера површине са које се скида 

усев; 

2. лицу ангажованом за скидање усева; 

3. лицу ангажованом за транспорт усева и 

4. лицу ангажованом за извршење услуге складиштења и контроле квалитета усева. 

Радна група обавештава Републичком пољопривредног инспектора и Полицијску станицу 

Алибунар о доношењу одлуке из члана 4. став 1. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Општинско веће општине Алибунар решењем образује Радну групу за скидање усева из 

члана 4. став 1. ове Одлуке.  

Радна група се образује као повремено радно тело до завршетка посла, односно до 

окончања периода скидања усева за агроекономску годину. 

Задаци, надлежност, начин рада и одлучивања, права и обавезе чланова Радне групе, као 

и друга питања од значаја за рад Радне групе, одредиће се решењем о образовању Радне групе. 
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Административне и стручно-техничке послове за потребе рада Радне групе обављаће 

Општинска управа општине Алибунар. 

 

Члан 7. 

Скинути усеви биће ускладиштени у складиштима лица са којима општина Алибунар има 

закључен уговор о складиштењу, према прописима о складиштењу и чувању пољопривредних 

производа, о чему ће се старати Радна група. 

Ускладиштени усеви ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана ускладиштења, бити 

предати лицу које докаже да је власник усева, да је измирило обавезу плаћања накнаде за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа,као  и да је 

измирило све трошкове који су настали у вези са скидањем усева,складиштењем,чувањем и 

слично.Уколико у року који утврди Радна група нико не пружи доказ да је власник усева и да је 

измирио обавезу плаћања накнаде  за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

и трошкове који су настали у вези са скидањем,складиштењем,чувањем усева и слично,исте ће 

општина Алибунар по налогу Радне групе продати по тржишним условима.    

Уколико се ради о непознатом лицу које је користило државно пољопривредно земљиште 

без правног основа, скидање и продаја усева вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар. 

Средства остварена од продаје усева по одбитку трошкова скидања усева биће уплаћена на рачун 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и распоредиће се у складу са 

чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту.  

 

Члан 8. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о скидању усева са 

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

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2019 и 36/2019). 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-42/2020-04 

Алибунар, 12. јуни 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

97. 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 34. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', 

бр.72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 58. Статута 

општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), чланова 6, 12. и 

15. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 

16/2018), члана 5. 9. и 46. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у 

својини општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 9/2018), а на предлог Општинске 

управе општине Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и 

имовинско-правне послове, Општинско веће Општине Алибунар на 117. седници, одржаној дана 

12. јуна 2020. године доноси 
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О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА И РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

                                                                                        

Члан 1. 

Расписује се оглас за јавно надметање ради давања у закуп пословног простора на 

територији Општине Алибунар – трећи пут и то:  
1) пословни простор у Алибунару (евиденциони број објекта 3), који се налази у приземљу 

зграде пословних услуга, на адреси Трг слободе  бр. 6, парцела број 911 к.о. Алибунар, 

укупне површине 78 m2, за обављање услужних делатности – познат као ''теретана''. 

 

Члан 2. 

Расписује се оглас за јавно надметање ради давања у закуп пословног простора на 

територији Општине Алибунар – други пут и то:  
1) пословни простор у Алибунару, који се налази у приземљу стамбено пословне зграде, 

на адреси Жарка Зрењанина бр. 3, парцела број 1181 к.о. Алибунар, укупне површине 

11,50 m2, за обављање трговинске делатности. 

 
Члан 3. 

Расписује се оглас за јавно надметање ради давања у закуп пословног простора на 

територији Општине Алибунар – први пут и то:  
1) пословни простор у Алибунару, који се налази у приземљу зграде трговине (преко пута 

зграде ''Банка Поштанска штедионица''), на адреси Улица братства и јединства бр. 2а, 

парцела број 663 к.о. Алибунар, укупне површине 102,54 m², за обављање трговинске, 

угоститељске или услужне делатности. 

 
Напомена: за предметни пословни простор, услед лошег стања, неопходан услов за 
подношење пријаве за јавно надметање је непосредан увид у предметни пословни 
простор, при чему ће се формирати записник о увиду. 

 

Члан 4. 

Пословни простори из чланова 1 - 3. ове Одлуке дају се у закуп за наведене намене, те се у 
друге сврхе не могу користити. 
 

Члан 5. 
Почетни износ месечне закупнине за пословни простор из члана 1. ове Одлуке износи 

240,00 динара по 1m2 површине. 

Почетни износ месечне закупнине за пословне просторе из члана 2. ове Одлуке износи 
300,00 динара по 1 m2 површине. 

Почетни износ месечне закупнине за пословни простор из члана 3. ове Одлуке износи 
300,00 динара по 1 m2 површине.  

 

Члан 6. 

Предметни пословни простори се дају у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) 
година.    

 
Члан 7. 

Поступак давања у закуп предметних пословних простора методом јавног надметања ће 
спровести Комисија за давање у закуп пословног простора општине Алибунар, именована 
Решењем Општинског већа општине Алибунар, број 020-172/2018-04 од 30.10.2018. године и 
Решењем о допуни решења, број 020-209/2018-04 од 26.12.2018. године. 

Поступак спровести у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2018), Одлуком о условима и 
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поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине 
Алибунар'', бр. 9/2018), овом Одлуком и Јавним огласом за давање у закуп пословних простора на 
територији општине Алибунар, под бројем 464-10/2020-04 од 12. јуна 2020. године. 
 

Члан 8. 
Рок за подношење пријава по Јавном огласу је до 26.06.2020. године, до 12.00 часова, без 

обзира на начин достављања.   
Јавно надметање ће се обавити дана 29.06.2020. године, са почетком у 10.00 часова у 

просторијама Општине Алибунар, на адреси Трг слободе бр. 4, Алибунар. 
 

Члан 11. 
Јавни оглас објавити на интернет страници Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs) и на 

огласној табли Општине Алибунар, а обавештење о јавном огласу објавити у дневном листу 
''Дневник'' Нови Сад. 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 464-9/2020-04 

Алибунар, 12. јуни 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
 
 

98. 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 34. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', 

бр.72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 58. Статута 

општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), чланова 6, 12. и 

15. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 

16/2018), члана 5. став 1. и 3. и члана 46. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног 

простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 9/2018), чланова 1-5 

Одлуке о покретању поступка и расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних простора 

на територији Општине Алибунар методом јавног надметања, донетој од стране Општинског већа 

Општине Алибунар под бројем 464-9/2020-04, од 12. јуна 2020. године, Општинско веће Општине 

Алибунар на 117. седници, одржаној дана 12. јуна 2020. године расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

1. Подаци о закуподавцу: ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар, Трг слободе бр. 4, ПИБ: 
101084202, МБ:08060975. 
 
2. Врста поступка: Јавно надметање за давање у закуп пословних простора – трећи пут. 
3. Опис пословног простора: 

1) редни број 1: пословни простор у Алибунару (евиденциони број објекта 3), који се налази у 

приземљу зграде пословних услуга, на адреси Трг слободе  бр. 6, парцела број 911 к.о. 

http://www.alibunar.org.rs/
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Алибунар, укупне површине 78 m2, за обављање услужних делатности – познат као 

''теретана''. 

 
4. Врста поступка: Јавно надметање за давање у закуп пословног простора – други пут. 
5. Опис пословног простора: 

1) редни број 2: пословни простор у Алибунару, који се налази у приземљу стамбено 

пословне зграде, на адреси Жарка Зрењанина бр. 3, парцела број 1181 к.о. Алибунар, 

укупне површине 11,50 m2, за обављање трговинске делатности. 

 
6. Врста поступка: Јавно надметање за давање у закуп пословног простора – први пут 
7. Опис пословног простора 

1) редни број 3: пословни простор у Алибунару, који се налази у приземљу зграде трговине 

(преко пута зграде ''Банка Поштанска штедионица''), на адреси Улица братства и јединства 

бр. 2а, парцела број 663 к.о. Алибунар, укупне површине 102,54 m², за обављање 

трговинске, угоститељске или услужне делатности.  
 

8. Услови давања у закуп: Пословни простор даје се у закуп као целина и то: 

- пословни простор описан под тачком 3. ред.бр. 1) даје се у закуп ради обављања услужних 

делатности, те се у друге сврхе не може користити; 
- пословни простор описан под тачком 5. ред.бр. 2) даје се у закуп ради обављања 

трговинске делатности, те се у друге сврхе не може користити; 

- пословни простор описан под тачком 7. ред.бр. 3 даје се у закуп ради обављања 

трговинске, угоститељске или услужне делатности, те се у друге сврхе не може користити. 
Пословни простор се даје у закуп у ''виђеном стању'' у року од 7 (седам) дана од дана 
закључивања уговора. Закупац се закључењем уговора о закупу одриче било каквих примедби 
по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.  
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора, без претходне сагласности 
закуподавца, а сви трошкови адаптације падају на терет закупца. 

Није дозвољено издавање пословног простора, нити његовог дела, у подзакуп. 

Рок трајања закупа: Пословни простори се дају у закуп на одређено време, на период од 5 

(пет) година. 

 
9. Почетна, односно најнижа висина месечне закупнине, по којој се пословни простор, који је 

предмет овог Јавног огласа може дати у закуп, износи: 

- за пословни простор описан у тачки 3. под ред.бр. 1) – 240,00 динара по 1 m2 површине; 

- за пословни простор описан у тачки 5. под ред.бр. 2) – 300,00 динара по 1 m2 површине. 

- за пословни простор описан у тачки 7. под ред.бр. 3) – 300,00 динара по 1 m2 површине. 

Укупан износ месечне закупнине чини основицу (без других трошкова коришћења пословног 
простора – електрична енергија, вода, телефон итд, који падају на терет закупца) и не садржи 
ПДВ за услуге закупа, из разлога што Општина Алибунар на дан објављивања Јавног огласа 
није у систему ПДВ-а. У случају да настану законски услови за плаћање припадајућег пореза на 
услуге закупа, било да се ради о ПДВ-у, или евентуално другом припадајућем порезу, 
најповољнији понуђач прихвата обавезу да уредно плаћа припадајуће порезе. 

Укупан износ месечне закупнине ће се одредити јавним надметањем за сваки пословни 
простор појединачно. 

 

10. Увид у документацију се може извршити на адреси: Општина Алибунар – Општинска управа – 

Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, 

Трг Слободе бр. 4, Алибунар, сваким радним даном од 10.00 до 14.00 часова, у време трајања 

Јавног огласа. 

 
11. Начин, место и време за достављање пријава за јавно надметање: Пријаву за јавно надметање 

могу поднети физичка и правна лица, као и предузетници, који уплате депозит и који испуне 

остале услове из овог Јавног огласа. 

Пријава се подноси у слободној форми и мора да садржи: 

1) ознаку пословног простора за коју се подноси; 

2) доказ о уплати депозита; 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 12.06.2020. 

 

 

 

Број 22– Страна 7 

3) податке о подносиоцу и то за: 

- физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број   

грађана, контакт телефон и фотокопију/електронски читач личне карте; 

- предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени 

матични број грађана, назив радње и матични број, контакт телефон; 

- правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код 

надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; 
4) делатност која ће се обављати у пословном простору (која може бити само делатност која 

је   огласом одређена као делатност која се може обављати у пословном простору). 

Пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац пословног простора у јавној 
својини општине Алибунар, и који по том или неком другом основу има дуговања према 
општини Алибунар, односно који се није придржавао других уговорених одредаба, неће се 
разматрати. 
Све пријаве морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача. Уз пријаву 
достављају се прилози и то: 
- за физичка лица: фотокопија / електронски читач личне карте; 

- за предузетнике: фотокопија / електронски читач личне карте, оверена фотокопија решења 

о упису у АПР и потврда о ПИБ-у; 

- за правна лица: оверена фотокопија решења о упису у АПР, или решење Привредног суда 

и потврда о ПИБ-у, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве у поступку јавног 

надметања; 

- доказ о уплати депозита; 

- потврда о измиреним дуговањима за претходни закуп и осталих комуналних трошкова – за 

понуђача који је већ био, или јесте, закупац пословног простора у јавној својини општине 

Алибунар. 

Јавни оглас се објављује на интернет страници Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs) и на 
огласној табли Општине Алибунар. Обавештење о јавном огласу објављује се у дневном листу 
''Дневник'' Нови Сад, 
Рок за достављање пријава по Јавном огласу је до 26.06.2020. године, до 12 часова, без 
обзира на начин достављања. 
Пријава се доставља Комисији за давање у закуп пословног простора Општине Алибунар, у 
затвореној коверти, непосредно на писарници Општинске управе општине Алибунар, или 
путем поште, на адресу: Општина Алибунар – Комисија за давање у закуп пословног 
простора Општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг слободе, бр. 4, са назнаком: ''Не 
отварати - пријава за јавни оглас закупа пословних простора на територији Општине 
Алибунар''. 
На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу. 
Неблаговремена или неуредна пријава се одбацује. Неблаговремена пријава је пријава која је 
поднета по истеку рока за подношење пријава, а неуредна пријава је поднета у отвореној 
коверти, или коверти без одговарајуће назнаке, као и пријава која не садржи целокупну 
документацију која се тражи огласом. Неблаговремене пријаве се неотворене враћају 
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 
12. Висина и начин полагања депозита односно висина и начин полагања средства обезбеђења: 

Понуђач је обавезан да уплати депозит за учешће у поступку у висини 20% од почетне цене 

месечне закупнине пословног простора који се дају у закуп, на текући рачун Општине 

Алибунар, број 840-2325740-21, позив на број 97 74-202, сврха уплате: ''Депозит за учешће у 

поступку давања у закуп пословног простора број ____'' (овде навести редни број пословног 

простора из тачке 3. или из тачке 5. или из тачке 7. овог Јавног огласа). Пријава за коју није 

положен депозит неће се разматрати. 

Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да положи 
средство обезбеђења плаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословног простора, 
и то тако што ће на текући рачун Општине Алибунар број број 840-2325740-21 уплатити износ 
од 6 (шест) месечних закупнина на име закупа пословног простора, са позивом на број 97 74-
202, сврха уплате – ''Средство обезбеђења у поступку давања у закуп пословног простора број 
____'' (овде навести редни број пословног простора из тачке 3. или из тачке 5. или из тачке 
7овог Јавног огласа). 

http://www.alibunar.org.rs/
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Положена средства обезбеђења враћају се закупцу по престанку уговора о закупу уколико 
закупац нема неизмирених обавеза према закуподавцу по основу закупа и осталих трошкова 
коришћења пословног простора. 

 
13. Рок за повраћај депозита - Понуђачима који на јавном надметању не буду најповољнији, 

односно чија пријава не буде разматрана у случајевима предвиђеним овим Јавним огласом, 

депозит се враћа по истеку рока за приговор на резултате поступка. 

Понуђач који понуди закуп у износу нижем од почетне висине месечне закупнине утврђене за 
пословни простор по m2 без ПДВ-а, као и  изабрани понуђач који у року од 15 (петнаест) дана 
од дана пријема позива  за закључивање уговора о закупу пословног простора не закључи 
уговор, а такође и најповољнији понуђач уколико се до закључења уговора о закупу утврди да 
му је рачун блокиран, или је престао да постоји, губе право на враћање депозита.  

 
14. Понуђач је у обавези да у пријави наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај 

депозита. 

 
15. Време и место јавног надметања: Јавно надметање ће извршити Комисија за давање у закуп 

пословног простора Општине Алибунар, у складу са Одлуком о условима и поступку давања у 

закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл. лист Општине Алибунар'', број 

9/2018) и Одлуком о покретању поступка и расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања, донетом од 

стране Општинског већа Општине Алибунар, под бројем 464-9/2020-04, од 12.06.2020. године. 

Јавно надметање ће се обавити дана 29.06.2020. године, са почетком у 10.00 часова у 
просторијама Општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4, Алибунар. 

 
16. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по квадратном метру. 

Највиша постигнута закупнина по квадратном метру сваког пословног простора појединачно 
представљаће цену закупа за тај пословни простор. 
Учесник јавног надметања који је понудио највишу закупнину потписује изјаву да је понудио 
највиши износ, са назнаком висине износа закупнине у динарима. 

 
17. Заинтересована лица могу разгледати пословни простор који се даје у закуп сваким радним 

даном од 10.00 - 14.00 часова, за време трајања Јавног огласа, уз претходну најаву и договор 

са контакт особом, на број телефона 060/845-00-24. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Пре подношења пријаве за јавно надметање за пословни простор из тачке 7. 
редни број 3) обавезно је да потенцијални понуђач изврши непосредан увид у предметни пословни 
простор. Потенцијални понуђач је дуан да најави обилазак пословног простора минимално 1 дан 
пре обиласка, на број телефона 060/845-00-24. О непосредном увиду у предметни пословни 
простор ће се сачинити записник. Пријава за јавно надметање за предметни пословни простор, 
поднета од стране понуђача који није извршио непосредан увид у предметни пословни простор ће 
бити одбачена. 
 
Све ближе информације заинтересована лица могу добити у Општини Алибунар – Општинској 
управи – у просторијама Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и 
имовинско-правне послове, лично или позивом на број телефона 013/641-233, у времену од 10.00 
до 14.00 часова сваког радног дана. Констакт особа: Дејан Старчевић. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 464-10/2020-04 

Алибунар, 12. јуни 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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99. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 72/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2020. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 49/2019), Општинско веће општине Алибунар на предлог 
председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске 
управе општине Алибунар, на 117. седници одржаној дана 12. јуна 2020. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 49/2019), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 58, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 1,795.000,00 
(једанмилионседамстодеведесетпетхиљада и 00/100) динара за трошкове Општинске изборне 
комисије Општине Алибунар. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 1.795.000,00 динара распоређују се у 

оквиру раздела 1 – Скупштина општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, 
програмска активност 2101-0003 – Подршка раду извршних органа власти и скупштине општине, 
функција 130 – Опште услуге, позиција 12, економска класификација 423 – Услуге по уговору (при 
чему на класификацији 4234 укупно 400.000,00 динара, а на класификацији 4235 укупно 
1.395.000,00 динара), извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Општинске изборне комисије Општине Алибунар, 

који је наменски отворен код Управе за трезор Министарства финансија РС, број 840-146741-91. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
Члан 4. 

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

 
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 

Општинско веће 
Број: 400-15/2020-04 

Алибунар, 12. јуна 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
 
 

100. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 72/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2020. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 49/2019), Општинско веће општине Алибунар на предлог 
председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске 
управе општине Алибунар, на 117. седници одржаној дана 12. јуна 2020. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ОТВАРАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 49/2019), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 58, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 538.000,00 
(петстотридесетосамхиљада и 00/100) динара за трошкове опремања две капеле на гробљу у 
насељеном месту Владимировац. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 538.000,00 динара распоређују се у оквиру 

раздела 4 – Општинска управа, програм 2 – Комуналне делатности, програмска активност 1102-
0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, функција 620 – Развој заједнице, позиција 86/1, 
економска класификација 451 – Субвенцијие јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' из 

Алибунара, који је наменски отворен код Управе за трезор Министарства финансија РС, број 840-
620743-80. 

Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
Члан 4. 

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

 
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 

Општинско веће 
Број: 400-16/2020-04 

Алибунар, 12. јуна 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
 
 

101. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима (''Сл. гласник РС'', број 101/2015) и члана 58. став 1. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), по поднетом захтеву од 

стране НИС А.Д. Нови Сад – Дирекције за производњу нафте и гаса, са седиштем у Новом Саду, 

улица Народног Фронта бр. 12, ради давања сагласности за извођење радова на одржавању 

рударских објеката нафтовода и бушотинских водова – подземних инфраструктурних објеката, који 

се налазе на парцелама у к.о. Јаношик и к.о. Локве, Општинско веће општине Алибунар на својој 

117. седници, одржаној дана 12. јуна 2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Дирекцији за производњу нафте и гаса, 

са седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да врши извођење радова – 
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ручни ископ земљишта, ради прилаза рударском објекту до дубине од 1,40 метара, а са 

циљем одржавања постојећих рударских објеката нафтовода који повезује објекат СС-1 

(сабирна станица) до ОС Јерменовци (отпремна станица), бушотинског вода Је-107 до СС-

2 Јаношик (сабирна станица 2), бушотинског вода Је-93 до СС-2 Јаношик и бушотинског 

вода Је-103 до СС-2 Јерменовци, и то на следећим парцелама: 

- парцела број 267 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – земљиште у 

грађевинском подручју – улица – јавна својина општине Алибунар; 

- парцела број 398 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – земљиште у 

грађевинском подручју – улица – јавна својина општине Алибунар; 

- парцела број 356 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – земљиште у 

грађевинском подручју – улица – јавна својина општине Алибунар; 

- парцела број 560/2 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1129 – 

пољопривредно земљиште – њива 5. класе – државна својина РС – корисник Општина 

Алибунар; 

- парцела број 601/1 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – остало 

земљиште – некатегорисани пут – јавна својина Општине Алибунар; 

- парцела број 617/2 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – остало 

земљиште – некатегорисани пут – јавна својина Општине Алибунар; 

- парцела број 625/2 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – остало 

земљиште – некатегорисани пут – јавна својина Општине Алибунар; 

- парцела број 639/2 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – остало 

земљиште – некатегорисани пут – јавна својина Општине Алибунар; 

- парцела број 640/2 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – остало 

земљиште – некатегорисани пут – јавна својина Општине Алибунар; 

- парцела број 1253 к.о. Јаношик – уписана у Лист непокретности број 1142 – остало 

земљиште – некатегорисани пут – јавна својина Општине Алибунар; 

- парцела број 6571 к.о. Локве – уписана у Лист непокретности број 2901 – остало 

земљиште – некатегорисани пут – јавна својина Општине Алибунар; 

2. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да о почетку извођења радова извести надлежни орган 

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да након завршетка радова предметне парцеле доведе у 

пређашње исправно стање. 

4. Ово Решење се издаје ради добијања одобрења за извођење радова из члана 1. овог 

Решења. 

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

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Дирекција за производњу нафте и гаса, поднело је 

Обавештење о извођењу рударских радова, којим се тражи сагласност Општине Алибунар за 

вршење извођења радова – ручног ископа земљишта, ради прилаза рударском објекту до дубине 

од 1,40 метара, а са циљем одржавања постојећих рударских објеката нафтовода који повезује 

објекат СС-1 (сабирна станица) до ОС Јерменовци (отпремна станица), бушотинског вода Је-107 

до СС-2 Јаношик (сабирна станица 2), бушотинског вода Је-93 до СС-2 Јаношик и бушотинског 

вода Је-103 до СС-2 Јерменовци, на парцелама наведеним у диспозитиву Решења. 

Уз Обавештење је поднет и доказ о томе да су предметни рударски објекти постојећи и 

уписани у катастру водова у својини предузећа НИС А.Д. Нови Сад, при чему се тражи сагласност 

Општине Алибунар за ручни ископ ради прилаза предметним објектима, а у циљу одржавања 

истих. 

Уз Обавештење је наведено да ће предузеће НИС А.Д. Нови Сад надокнадити сву штету 

која настане извођењем предметних радова. 

 Предметни радови се изводе у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

 Подносиоцу захтева се, у складу са чланом 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на наведеним парцелама, под условом да о 
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почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, као и да након завршетка 

раова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

 Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 351-103/2020-04 

Алибунар, 12. јуна 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

102. 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на 

својој 117. седници одржаној дана 12. јуна 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Војводина Селеуш'' из Селеуша (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 

2020. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 
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из буџета општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или 

до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

Корисник средстава доставио је предлог програма.  

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у 

даљем тексту: Комисија). Комисија је дана 01. јуна 2020. године одржала седницу на којој је 

извршила стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила 

Пословник Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 

1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-78-1/2020-04 

Алибунар, 12. јуни 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

103. 

 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 
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начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на 

својој 117. седници одржаној дана 12. јуна 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 

2020. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или 

до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

Корисник средстава доставио је предлог програма.  

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у 

даљем тексту: Комисија). Комисија је дана 01. јуна 2020. године одржала седницу на којој је 

извршила стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила 
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Пословник Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 

1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-78-2/2020-04 

Алибунар, 12. јуни 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

104. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања 
(''Службени гласник РС'', бр. 29/2020), Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским 
установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и 
образовања (''Службени гласник РС'', бр. 30/2020) и члана 58. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на предлог Предшколске 
установе ''Полетарац'' Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 117. седници одржаној 
дана 12. јуна 2020. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА  

ЦЕНЕ БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР  
ЗА ДЕЦУ КОЈА НИСУ КОРИСТИЛА УСЛУГЕ УСТАНОВЕ  

ЗБОГ ОБАВЕЗНЕ ПРИМЕНЕ МЕРА ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА  
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЗАРАЗНОМ БОЛЕШЋУ  

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ослобађање од обавезе плаћања цене боравка у Предшколској 

установи ''Полетарац'' Алибунар (у даљем тексту: установа) за децу која нису користила 

услуге установе због обавезне примене мера заштите становништва у условима пандемије 

изазване заразном болешћу COVID-19. 

2. Ослобађање од обавезе плаћања цене боравка односи се на родитеље/старатеље деце 

која су уписана као корисници услуга установе у школској/радној 2019/2020. години, уколико 

корисници нису користили услуге установе за време трајања ванредног стања, као и после 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 12.06.2020. 

 

 

 

Број 22– Страна 16 

укидања ванредног стања а до проглашења престанка епидемије, односно примене 

обавезних заштитних мера. 

3. Обавезу плаћања цене боравка деце у установи имају родитељи/старатељи деце која 

користе услуге установе, а у складу са прописима. 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 38-2/2020-04 
Алибунар, 12. јуни 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 

 
 

105. 
 

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

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

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

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

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

бр. 320-42/2020-04 од 12.06.2020. године, Општинско веће општине Алибунар, на 117. седници од 

12. јуна 2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 

АГРОЕКОНОМСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

 

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

својини које се налази на територији општине Алибунар за агроекономску 2019/2020. 

годину (у даљем тексту: Радна група). 

2. У Радну групу именују се: 

1) Ивица Росић - председник; 

2) Лавинел Мургу - заменик председника; 

3) Дорина Олар - члан; 

4) Славица Радуновић - члан; 

5) Слађана Вукајловић - члан. 

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

Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

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

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

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

територији општине Алибунар, бр. 320-42/2020-04 од 12.06.2020. године – у даљем тексту: 

Одлука. 

4. Задаци Радне групе су: 

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

обухваћена Програмом користи без правног основа за пољопривредну производњу од 

стране познатог или непознатог лица сачини и достави председнику Општине Алибунар 

предлог одлуке о скидању усева за конкретну парцелу; 
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2) да спроведе одлуку о скидању усева са појединачне парцеле, коју доноси председник 

Општине Алибунар; 

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

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

користило пољопривредно земљиште у државној својини плати накнаду за коришћење 

пољопривредног земљишта и достави доказ о уплати накнаде; 

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

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

пружају техничку помоћ приликом реализације поступка скидања усева; 

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

обавести Републичког пољопривредног инспектора и Полицијску станицу Алибунар. 

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

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

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. 

6. Радна група је овлашћена да у спровођењу задатака због којих је образована затражи и 

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

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

комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар. 

7. Мандат Радне групе траје до краја агроекономске 2019/2020. године, али из оправданих 

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

Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине Алибунар посебним 

актом. 

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

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 020-55/2020-04 

Алибунар, 12. јуни 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

106. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 6. Правилника о расподели 
буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
11/2013 и 1/2014), Општинско веће општине Алибунар на 117. седници одржаној дана 12. јуна 
2020. године доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА  
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 
 

Члан 1. 
Образује се Комисија за оцену пројеката цркава и верских заједница (у даљем тексту: 

комисија), коју чине: 
1. Славица Радуновић – председник; 

2. Илија Пенца – заменик председника; 

3. Анита Митровић – члан; 
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4. Предраг Ковачев – члан; 

5. Дариан Тапалага – члан. 

 
Члан 2. 

Задатак комисије из члана 1. овог Решења је да:  
1) разматра пријаве на конкурс; 

2) оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката у 

складу са Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским 

заједницама; 

3) предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели 

средстава за суфинансирање пројеката. 

 
Члан 3. 

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине 
Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду. 
 

Члан 4. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

оцену пројеката цркава и верских заједница (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 20/2019). 
 

Члан 5. 
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-56/2020-04 

Алибунар, 12. јуни 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

96. Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се 
налази на територији општине Алибунар 

1 

97. Одлука о покретању поступка и расписивању Јавног огласа за давање у закуп 
пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања 

3 

98. Јавни оглас за давање у закуп пословних простора на територији општине 
Алибунар методом јавног надметања 

5 

99. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 9 
100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 9 
101. Решење о давању сагласности за извођење радова 10 
102. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2020. години (ФК ''Војводина Селеуш'' Селеуш) 
12 

103. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (ФК ''Владимировац'' Владимировац) 

13 

104. Решење о давању сагласности на ослобађање од обавезе плаћања цене боравка у 
Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар за децу која нису користила услуге 
Установе због обавезне примене мера заштите становништва у условима пандемије 
изазване заразном болешћу 

15 

105. Решење о образовању Радне групе за скидање усева са пољопривредног земљишта 
у државној својини које се налази на територији општине Алибунар за 
агроекономску 2019/2020. годину 

16 

106. Решење о образовању Комисије за оцену пројеката цркава и верских заједница 17 
   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић, 
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


