
  

Година: 36. Алибунар, 31. aвгуст 2017. године Бесплатан примерак Број 24 

 
 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

214.  
 
На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, број 24/2010), члана 32. Закона локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014- др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40 Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015),  а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 
15. седници  одржаној дана 31. августа 2017 .године доноси  
 

ОДЛУКУ 
 О ПРУЖАЊУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком ближе се утврђује питање пружања материјалне помоћи студентима са 
територије општине Алибунар који се школују на високообразовним установама. 
 

Члан 2. 
 Право на пружање материјалне помоћи студенти остварују под следећим условима: 

1) Да су држављани Републике Србије; 

2) Да имају пребивалиште на територији општине Алибунар; 

3) Да први пут уписују билпо коју годину основних студија, односно основних академских 

студија првог степена (Bachelor), или основних академских студија другог степена 

(Master), под условом да  укупни нето приход свих чланова домаћинства студента 

месечно не прелази износ од 65.000,00 динара; 

4) Да су у досадашњем току основних студија постигли просечну оцену најмање 8.50, без 

обзира на укупни месечни нето приход у домаћинству студента; 

5) Да први пут уписују прву годину студија, а за претходно школовање у средњој школи 

добили су признање ученика генерације, или стекли диплому „Вук Караџић“, без обзира 

на укупни месечни нето приход у домаћинству студента; 

6) Да истовремено не користе стипендије из јавних извора. 

Право на пружање Материјалне помоћи не могу остварити студенти који су у радном 
односу. 

 
Члан 3. 

 Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној 
фотокопији), а којима се доказује испуњење услова из члана 2. ове Одлуке су: 

1. Уверење о држављанству; 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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2. Уверење о пребивалишту, издато од МУП Републике Србије, којим се потврђује да 

студент има пребивалиште на територији општине Алибунар; 

3. Фотокопија личне карте, односно очитана електронска лична карта; 

4. Потврда високошколске установе о висини просечне оцене свих положених испита 

током студирања до дана истека рока за подношење захтева; 

5. Потврда високошколске установе да је студент први пут уписао актуелну годину 

студирања, односно да је стекао услов за упис наредне године студирања, или да је 

стекао право на апсолвентски стаж; 

6. За студенте који први пут уписују прву годину студија акт којим је проглашен за ученика 

генерације, или да је носилац Дипломе „Вук Караџић“; 

7. Оверена изјава подносиоца пријаве да није корисник студентске стипеније из јавних 

извора; 

8. Оверену изјаву два сведока о лицима са којима подносилац захтева живи у заједничком 

домаћинству; 

9. Доказе о укупним приходима свих чланова домаћинства за тромесечје које претходи 

месецу подношења захтева (потврде о приходима од послодаваца, пензиони чекови, 

пореска решења и уверења и сл.); 

10. Доказ да није у радном односу. 

Студент који први пут уписује прву годину студија, а приложио је акт којим је проглашен 
за ученика генерације, или да је носилац Дипломе „Вук Караџић“, односно студент који је у 
досадашљем току основних студја постигао просечну оцену најмање 8.50, није у обавези да 
прилаже доказе под тачкама 8. и 9. Претходног става овог члана. 
 

Члан 4. 
 Материјална помоћ се додељује девет месеци у години, односно од октобра месеца 
године у којој студент започиње годину студија, закључно са месецом јуном наредне године. 
 Апсолвентима на основним студијама високошколских установа материјална помоћ се 
додељује 6 месеци, односно од октобра месеца године у којој је започео апсолвентсли стаж, 
закључно са месецом мартом наредне године, без обзира на дужину апсолвентског стажа на 
односној високошколској установи. 
 

Члан 5. 
 Средства за доделу материјалне помоћи студентима обезбеђују се у буџету општине 
Алибунар. 
 

Члан 6. 

 Захтев за утврђивање права на материјалну помоћ студенти подносе најкасније до 
10.децембра календарске године у којој започиње актуелну годину студирања. 
 Захтев се подноси Центру за социјални рад „1. март“ Алибунар (у даљем тексту: 
Центар) 
 Центар је овлашћен да за потребе  спровођења поступка подношења захтева утврди 
посебан образац захтева. 
 

Члан 7. 

 Право на материјалну помоћ студента утврђује Центар посебним решењем, ценећи 
испуњеност услова из члана 2. ове Одлуке на основу приложене документације уз захтев.  
 У складу са могућностима буџета општине Алибунар, из чијих средстава се исплаћује 
материјална помоћ студентима, Општинско веће ће посебним актом утврдити износ месечног 
ануитета новчане помоћи студентима. 
 

Члан 8. 

 Исплата материјалне помоћи студентима реализоваће се преко Центра, према 
правилима која Центар примењује у свом раду.  
 

Члан 9. 
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 Уколико студент оствари право на матеијалну помоћ на основу нетачних података, губи 
право на материјалну помоћ, уз обавезу враћања примљене материјалне помоћи , као и 
накнаде евентуалне штете Општини Алибунар. 
 Уколико у току школске године за коју је утврђено право на материјану помоћ дође до 
промена у приходима чланова домаћинства студента, или губи статус студента, или наступи 
друга чињеница од значаја на основу које студент више нема право на материјалну помоћ, 
корисник материјалне помоћи је дужан да одмах и без одлагањап томе обавести центар, како 
би Центар могао благовремено донети решење о престанку права на материјалну помоћ. У 
супротном, корисник материјалне помоћи ће бити дужан да Општини Алибунар надокнади 
материјалну штету. 

 
Члан 10. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о материјалној помоћи 

студентима са територије општине Алибунар из буџета општине Алибунар („Службени лист 

општине Алибунар“, број 24/2012) и Правилник о додели помоћи студентима на територији 

општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 17/2014 и 24/2014). 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука тупа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службеном листу 

општине Алибунар“. 

 

Број: 553-182/2017-04 

У Алибунару, 31. августа 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

215. 
 

На основу члана 51.Закона о основама својинско правних односа („Сл.лист СФРЈ“ 
бр.6/1980 и 36/1990, „Сл.лист СРЈ“ бр.29/1996 и „Сл.гласник РС“, бр. 115/2005- др. Закон), члана 
46. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014- др.закон и 
108/2016), члана  32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014- 
др.Закон) и члана  40. тачка 7. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ 
12/2008, 13/2009 и 13/2011, 15/2014, 3/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог  
Општинског већа општине Алибунар, на својој 15. седници одржаној дана 31. августа 2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање  права стварне службености  за замену  

далековода  20 кV са двоструким кабловским водом 20 кV,  пратећих инсталација, 

прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног 

одржавања, поправки или замене  као и осталих  непходних радова , у дужини од  2,91    

метара, инвеститору „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., Београд, Огранак  

„Електродистрибуција Панчево“, на следећим парцелама  у  КО  Алибунар. 

- број катастарске парцеле   6153,  остало  земљиште, површине   633м2 

2. Између Општине Алибунар и инвеститора  биће закључен уговор , којим ће се  уредити 

сва права и обавезе  од значаја  за потписнике  уговора,  на основу ког ће се  

службеност  уписати у РГЗ-Катастру непокретности Алибунар , на земљишту  из тачке 1 
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ове Одлуке  као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника  

повласног добра. 

3. За службеност  из тачке 1. ове Одлуке , инвеститор ће платити накнаду која ће бити 

одређена уговором. 

4. За закључење уговора   у име Општине Алибунар овлашћује се Председник општине 

Алибунар 

5. Ова Одлука  ступа на снагу  осмог дана од дана  објављивања у „Службеном листу 

општине Алибунар“. 

 
 
Број: 463-30/2017-04 
Алибунар, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

216. 
 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Плана генералне регулације насеља Банатски 
Карловац (''Сл. лист општине Алибунар'' 32/16), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар 
(``Сл. лист општине Алибунар`` број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14, 3/15 ) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016 и 18/2016), 
Скупштина општине Алибунар на својој 15. седници од 31. августа 2017. године,  доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
 О ОДРЕЂИВАЊУ ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА И  
ПАРЦЕЛА УНУТАР ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА   

НАСЕЉА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

Члан 1 
Границе грађевинског подручја насеља Банатски Карловац одређују се на основу Плана 

генералне регулације насеља Банатски Карловац (''Сл. лист општине Алибунар'' 32/16). 
 

Члан 2 
Граница грађевинског подручја насеља Банатски Карловац дефинисана је 

координатама преломних тачака од броја 1 до броја 25. 
Почетна тачка описа границе грађевинског подручја насеља Банатски Карловац је тачка 

1, која се налази на тромеђи парцела бр. 9, 11 и 12. 
Од тачке 1 граница у правцу југа прати источну међу парцела бр. 8 и 9 до тромеђе 

парцела 8, 13 и 14, скреће ка истоку и прати северну међу парцела бр. 14, 17, 20, 23, 26 и 29 до 
тромеђе парцела бр. 29, 30 и 31, пресеца парцеле бр. 31 и 32, прати јужну међу парцеле бр. 34, 
пресеца парцелу бр. 36 и јужном међом парцела бр. 38, 41 и 44 долази до тромеђе парцела бр. 
43, 44 и 46 где мења правац ка југу и пратећи западну међу парцеле 46 долази до тачке 2, која 
се налази на међи парцела бр. 43 и 46 а на одстојању од 70 м северно од тромеђе парцела бр. 
43, 46 и 2260. 

Од тачке 2 граница мења правац ка истоку и пресеца парцеле бр. 46, 47/1, 47/2, 48, 49, 
50, 53, 54, 55, 56, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 
144, 146, 148, 149, 150, 152, 151, 153, 154, 155, 156 и 157 и долази до тачке 3, која се налази на 
међи парцела бр. 157 и 158 на одстојању од 100 m северно од тромеђе пољског пута, парцела 
бр. 2260 и парцела бр. 157 и 158. 
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Од тромеђе граница у правцу севера дужином од 15 m прати међу између парцела бр. 
157 и 158, мења правац ка истоку, пресеца парцеле бр. 158, 159 и 160, прати јужну међу 
парцеле бр. 162 и пресеца парцеле бр. 166 и 167 и долази до тачке 4, која се налази на међи 
парцела бр. 167 и 168 на одстојању од 106 m северно од тромеђе парцела бр. 167, 168 и 2260. 

Од тачке 4 граница у правцу југа прати источну међу парцеле бр. 167 до тачке 5, која се 
налази на петомеђи железничке пруге, парцеле бр. 2289, пољског пута, парцеле бр. 2260 и 
парцела бр. 168, 175 и 176. 

Од тачке 5 граница наставља у правцу истока и прати северну међу железничке пруге, 
парцела бр. 289 и северну међу пољског пута, парцела бр. 183 и долази до тачке 6, која се 
налази на тромеђи железничке пруге, парцела бр. 2289 и 3142/2 и пољског пута, парцела бр. 
183. 

Од тачке 6 граница даље у правцу истока, прати северну међу железничке пруге, 
парцеле бр. 3142/9, 3142/1, 3133, 3132 и 3131 до тачке 7, која се налази на тромеђи железничке 
пруге, парцеле бр. 3131 и 4394 (КО Николинци) и парцеле бр. 3127. 

Од тачке 7 граница у правцу југа пресеца железничку пругу и државни пут IIб бр.310 и 
долази до тачке 8, која се налази на тромеђи државни пут IIб бр.310, парцела бр. 3153/1 и 4548 
(КО Николинци) и парцеле бр. 4644/1 (КО Николинци). 

Од тромеђе, граница у правцу истока прелази у катастарску општину Николинци, прати 
јужну међу државног пута и долази до тачке 9, која се налази на тромеђи државног пута, 
парцела бр. 4548, пољског пута, парцела бр. 4775 и парцеле бр. 4644/1. 

Од тачке 9 граница у правцу југа дужином од око 121 м прати источну међу парцеле 
бр.4644/1, мења правац под правим углом ка западу, пресеца парцелу бр. 4644/1 (преко 
новоодређених тачака регулације 117, 116, 115, и 114 и долази до тачке 10, која се налази на 
међи парцела бр.4644/1 (КО Николинци) и 4643 (КО Николинци). 

Од тачке 10 граница у правцу југа прати западну међу парцеле 4644/1 и долази до тачке 
11, која се налази на међи парцела бр. 4643 и 4644/1. 

Од тромеђе, граница у правцу запада дужином од око 285 m прати јужну међу пољског 
пута, парцела бр. 4559/2 до тачке 12, која се налази на међи парцела бр. 4559/2 и 7448 и то на 
одстојању од 90 m источно од тромеђе парцела бр. 4559/2, 7448 и 7447. 

Од тачке 12 граница у правцу југа пресеца парцелу бр. 7448 на одстојању од 90 m 
источно од пута, парцела бр. 7447 и долази до тачке 13, која се налази на међи парцела бр. 
7448 и 4559/4. 

Од тачке 13 граница наставља у правцу запада и прати јужну међу парцеле бр. 7448 до 
тачке 14, која се налази на тромеђи путева, парцеле бр. 4559/4 и 7447 и парцеле бр. 7448. 

Од тачке 14 граница у правцу запада пресеца пољски пут, прелази у катастарску 
општину Банатски Карловац и прати јужну међу парцела бр. 3183/31, 3183/30, 3183/4, 3183/29, 
3183/28, 3183/27, 3183/26, 3183/25, 3183/24, 3183/23, 3183/22, 3183/21, 3183/20, 3183/19, 
3183/18, 3183/17, 3183/16, 3183/15, 3183/15, 3183/14, 3183/13, 3183/12, 3183/11, 3183/10, 3183/9, 
3183/8 и 3183/5 и пресецајући пут, парцела бр. 3200 долази до тачке 15, која се налази на међи 
пута и парцеле бр. 3234/3. 

Од тачке 15 граница у правцу југоистока прати западну међу пута и долази до тачке 16, 
која се налази на тромеђи пута, парцела бр. 3200 и парцела бр. 3233/2 и 3233/3. 

Од тачке 16 граница наставља у правцу запада и пресеца парцеле бр. 3233/3, 3233/4, 
3234/1 - 3, 3234/1 - 3, 3236/1 - 7, 3237/1 – 9, до тачке 17, која се налази на тромеђи парцела 
бр.3253/1, 3252/1 и 2153/1. 

Од тачке 17 граница у правцу југозапада дужином од 190 m прати северну међу парцеле 
бр.3252/2 до тачке 18, која се налази на међи парцела бр. 3252/2 и 3252/1. 

Од тачке 18 граница наставља у правцу северозапада и пресецајући парцеле бр. 
3252/1, 3251/1, 3251/2, 3251/1, 3250/3, 3250/2, 3250/1, 3249/3, 3249/2, 3249/1, 3248/2, 3248/1, 
3247/2, 3247/1, 3246/2, 3246/1, 3245/2, 3245/1, 3244, 3243, 3242, 3241/3, 3241/6, 3241/2, 3241/1, 
3240/2 и 3240/1 и долази до тачке 19, која се налази на тромеђи парцела бр. 3240/1, 1772 и 
1773. 

Од тромеђе, граница у правцу југозапада прати северну међу парцеле бр. 3240/1 и 
источном међом пољског пута, парцела бр. 3293 у правцу северозапада долази до тачке 20, 
која се налази на тромеђи улице Кнеза Милоша, парцела бр. 2286 и парцела бр. 1743 и 3293. 

Од тачке 20 граница у правцу југозапада, дужином од око 228 m, прати јужну међу улице 
Кнеза Милоша до тачке 21, која се налази на међи улице и парцеле бр. 3356/3, а на одстојању 
од 160 m источно од тромеђе улице, бр. парцела 2286 и парцела бр. 3357 и 3358. 

Од тачке 21 граница у правцу северозапада пресеца улицу и наставља у истом правцу и 
пресеца парцеле бр. 3523/3,3523/2,3523/1,3522/3,3522/2,3522/1,3521/5,3521/4, 3521/3, 3521/2, 
3521/1, 3520/12, 3520/11, 3520/10, 3520/9, 3520/8, 3520/7, 3520/6, 3520/5, 3520/4, 3520/3, 3520/2, 
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3519/4, 3519/3, 3519/2, 3519/1, 3518/2, 3518/1, 3517, 3516/2, 3516/1, 3515/2, 3515/1, 3514/2, 
3514/1, 3513, 3512/2, 3512/1, 3511, 3510/2, 3510/1, 3509, 3508, 3507, 3506/2, 3506/1, 3505, 3504, 
3503, 3502/2, 3502/1, 3501/2, 3501/1, 3500/3, 3500/2, 3500/1, 3499/5, 3499/4, 3499/3, 3499/2, 
3499/1, 3498, 3497, 3496, 3494/5, 3495/4, 3495/3, 3495/2, 3495/1, 3494, 3493, 3492/2, 3492/1, 
3491/2, 3491/1, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484/2, 3484/1, 3483/2, 3483/1, 3482, 3481, 
3480/5, 3480/4, 3480/3, 3480/2 и 3480/1 и долази до тачке 22, која се налази на међи парцела бр. 
3480/1 и 3478 а на одстојању од 160 m источно од тромеђе парцела бр. 3524, 3532 и 3576/18. 

Од тачке 22 граница у правцу североистока прати северну међу парцела бр. 3480/1, 
2261 и 3474/1 пресеца државни пут Iб бр. 10 (М-1.9), парцела бр. 2255 и западном међом 
парцела бр. 1030/1 и 1030/2 долази до тачке 23, која се налази на тромеђи железничке пруге, 
парцела бр. 2289 и парцела бр. 3474/2 и 3477. 

Од тромеђе, граница наставља у правцу североистока, пресеца железничку пругу и 
западном међом парцеле бр. 1028 долази до тачке 24, која је се налази на тромеђи државног 
пута IIб реда бр.310, парцела бр. 2257 и парцела бр.1028 и 3475/1(КО Алибунар). 

Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и дужином од око 250 m прати 
западну међу државног пута до тачке 25, која се налази на међи државног пута IIб реда бр.310, 
парцела бр. 2257 и парцеле бр.3455 (КО Алибунар). 

Од тачке 25 граница у правцу севера пресеца државни пут и пратећи западну међу 
парцела бр.1, 2, 4 и 9 долази до тачке 1 која је уједно и почетна тачка описа границе 
грађевинског подручја насеља Банатски Карловац. 

 
Члан 3. 

 На основу текстуалног дела описа границе грађевинског подручија насеља Банатски 
Карловац и графичког приказа катастарско-топографског плана са границом обухвата плана и 
грађевинског подручија у оквиру границе грађевинског подручија насеља Банатски Карловац 
налазе се следеће парцеле број: 1, 2, 4-9, 14, 17, 20, 23, 26, 29, део 31, део 32, 33, део 36, 37, 
42, 43, део парцела број  46, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 53- 56, 73- 75, 78- 80, 85- 88, 91- 140, целе 
парцеле 141, 142, део 143, цела 145, део парцела 144, 146, 148- 157, део парцела 158-160, 
целе парцеле 163-165, део 166-167, целе парцеле 186-2302, 3074/1, 30075, 3080, 3081, 3088, 
3089, 3096, 3097, 3104, 3105, 3112, 3113, 3120, 3131-3143, 3153, 3169/2, 3181, 3182, 3183/4-31, 
део парцеле 3200,  део парцела 3233/3, 3233/4, 3234/1 - 3, 3235/1 - 3, 3236/1 - 7, 3237/1 – 4, 
цела 3237/5-6, део 3237/7-8, део 3240-3252, део 3440, целе 3474/1, 3479/1-2, део 3480-3504/1, 
цела 3504/2, део 3505-3506/2, цела 3506/3, део 3507-3523/3, целе 3523/4-5 и парцеле к.о. 
Ниуколинци и то цела 4558/1, 4559/1-2, део 4643, 4644/1, 4659/1-2, цела 7447, део 7448, цела 
8907. 

 
Члан 4 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о одређивању граница насеља градског 
карактера Банатског Карловца, односно утврђивању изграђеног и неизграђеног градског 
грађевинског земљишта, објављена у ''Сл. листу општине Алибунар'' број 2/1996. 
 

Члан 5 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном листу општине 
Алибунар“. 

 
 

Број: 350-26/2017-04 
Алибунар, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

217. 
 
На основу члана 88. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Плана генералне регулације насеља Банатски 
Карловац (''Сл. лист општине Алибунар'' 32/16), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар 
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(``Сл. лист општине Алибунар`` број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14, 3/15 ) и члана 120. Пословника 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016 и 18/2016), 
Скупштина општине Алибунар на својој 15. седници од 31. августа 2017. године,  доноси 

 
ОДЛУКУ 

 О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ   
НА ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

Члан 1. 
Границе грађевинског подручја насеља Банатски Карловац одређују се на основу Плана 

генералне регулације насеља Банатски Карловац (''Сл. лист општине Алибунар'' 32/16). 
 

Члан 2. 
Унутар границе грађевинског подручја насеља Банатски Карловац врши се промена 

намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште а на основу Плана генералне 
регулације насеља Банатски Карловац. 

 
Члан 3. 

 На основу текстуалног дела описа границе грађевинског подручија насеља Банатски 
Карловац и графичког приказа катастарско-топографског плана са границом обухвата плана и 
грађевинског подручија у оквиру границе грађевинског подручија насеља Банатски Карловац 
налазе се следеће парцеле број: 3074/1, 3075, 3080, 3081, 3088, 3089, 3096, 3097, 3104, 3105, 
3112, 3113, 3120, 3135/1, 3135/4-5, 3136/2, 3137/2, 3138/1, 3139/2-3, 3141, 3143,  део парцела 
3233/3-4, 3234/1 - 3, 3234/1 - 3, 3235/1 - 3,  3248/1-2, 3249/1-3, 3250/1-3, 3251/1-2, 3252/1-2, цела 
парцела 3474/1 и парцеле к.о. Ниуколинци и то цела 4559/1, део  4644/1, цела 7447, део 7448. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Алибунар“. 

 
 

Број: 320-190/2017-04 
Алибунар, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

218. 
 
На основу члана 3. став 1. Закона о основама својиснкоправних односа ("Службени лист 

СФРЈ", број 6/80 и 36/90, "Службени  лист СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број 
115/2005 - др. закон), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана 22. став 1. тачка 10. и члана 
32. став 1. тачка 6. и тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 21а и члана 117. Статута општине 
Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), 
Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 15.  седници 
од 31. августа 2017. године, доноси 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О КОРИШЋЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

 Пословни простор у својини општине Алибунар може се дати на коришћење, односно у 
закуп, под условима прописаним законом и Статутом општине Алибунар. 
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Члан 2. 
 Овлашћује се Општинско веће општине Алибунар да донесе одлуку о давању на 
коришћење, употребу или у закуп пословног простора у својини општине Алибунар. 
 Одлуком о давању на коришћење, употребу или у закуп пословног простора у својини 
општине Алибунар одредиће се начин и услови коришћења, употребе, односно закупа 
пословног простора, у складу са законом, Статутом општине Алибунар и другим актима 
општине Алибунар. 

Одлуком о давању на коришћење, употребу или у закуп пословног простора у својини 
општине Алибунар одредиће се лице овлашћено за закључење уговора, у складу са законом, 
Статутом општине Алибунар и другим актима општине Алибунар 
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Алибунар“ 
 
 
Број: 464-7/2017-04 
Алибунар, 31. августа 2017.  године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

219. 
 

На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.21/2016), чланова 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. 
и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 
организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Алибунар за 2017. годину 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2017), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, 
Скупштина општине Алибунар на својој 15. седници од 31. августа 2017. године,  усваја 

 
ИЗМЕНУ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Мења се Кадровски план Општинске управе општине Алибунар, тако да је планира број 

запослених за 2017. годину следећи: 

 

 На 

неодређено 

време 

На одређено 

време – кабинет 

председника 

општине 

На одређено 

време – због 

повећаног обима 

посла 

Приправници 

Положаји 1 0 0 0 

Самостални саветник 11 0 0 0 

Саветник 17 0 0 0 

Млађи саветник 1 0 0 0 

Сарадник 12 0 0 1 

Млађи сарадник 0 0 0 0 

Виши референт 15 0 0 0 

Референт 0 0 2 0 

Млађи референт 0 0 0 0 
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Намештеници – IV 

врста 

2 0 1 0 

Намештеници – V 

врста 

11 0 0 0 

УКУПНО 70 0 3 1 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 
 
Број: 119-2/2017-04 
У Алибунару, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

220. 

 
На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе културних делатности „Центар за 

културу општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 30/2012)  и члана 40. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне 
односе, Скупштина општине Алибунар, на 15. седници одржаној 31. августа 2017. године 
доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕKТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ 

 
 

1. Именује се Оливера Цицовић за вршиоца дужности директора Установе културних 

делатности „Центар за културу општине Алибунар“. 

2. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за 

културу општине Алибунар“ трајаће до избора директора Установе културних 

делатности „Центар за културу општине Алибунар“, а најдуже шест месеци. 

3. Мандат вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за 

културу општине Алибунар“ почиње да тече даном именовања, односно од 31. августа 

2017. године. 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“ 

 
 

Број: 022-20/2017-04 
У Алибунару, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 31.08.2017. 

 

 

Број 24 – Страна 10 

221. 
 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС),  члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117.  
Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист 
општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе и Националног савета Румунске 
националне мањине, на 15. седници од 31. августа 2017. године доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т. Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК 

 
 

1. Разрешава се Ана Милошевић функције члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. 

Масарик“ Јаношик, из реда представника родитеља. 

2. Именује се Оливера Шћерба на функцију члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. 

Масарик“ Јаношик, из реда представника родитеља. 

3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, односно од 31. 

августа 2017. године и трајаће најдуже до истека мандата  Школског одбора Основне 

школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, из реда представника родитеља. 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“. 

 
 
Број: 022-21/2017-04 
У Алибунару, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

222. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, 
адмиистративна питања и радне односе, на 15. седници од 31. августа 2017. године доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР 
 

 
1. КРАВАРСКИ ГОРАНУ престаје функција члана Управног одбора Општинске библиотеке 

„Вук Караџић“ Алибунар, на коју је био именован из реда представника запослених, 

услед смрти. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 31.08.2017. 
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Број: 022-22/2017-04 
У Алибунару, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

223. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине 
Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, 
адмиистративна питања и радне односе, на 15. седници од 31. августа 2017. године доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР 
 

 
1. Именује се Биљана Жебељан, на функцију члана Управног одбора Општинске 

библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар, из реда представника запослених. 

2. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће најдуже до 

истека мандата Управног одбора. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 

 
 
Број: 022-23/2017-04 
У Алибунару, 31. августа 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 31.08.2017. 
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

214. Одлука о пружању материјалне помоћи студентима са територије општине Алибунар 1 

215. Одлука о давању сагласности на установљавање права службености 3 

216. Одлука о одређивању границе грађевинског подручја и парцела унутар границе 
грађевинског подручја насеља Банатски Карловац 

4 

217. Одлука о промени намене пољопривредног у грађевинско земљиште на основу Плана 
генералне регулације насеља Банатски Карловац 

6 

218. Одлука о коришћењу пословног простора у својини општине Алибунар 7 

219. Измена Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017. годину 8 

220. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културних делатности 
''Центар за културу општине Алибунар'' 

9 

221. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 
''Т.Г.Масарик'' Јаношик 

10 

222. Решење о престанку функције члана Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук 
Караџић'' Алибунар 

10 

223. Решење о именовању члана Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' 
Алибунар 

11 

 

 

 

   

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

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Зорица Бањаш, Стелуца Митровић,  
Аница Бабић, Емануел Брошћанц, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и  

Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


