
  

Година: 36. Алибунар, 29. новембар 2017. године Бесплатан примерак Број 34 

 
 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

294.  
 

На основу члана 13. ст.1. и члана 32. ст.1.  Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 5. ст.3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/2016), члана 36. Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'', бр. (''Сл.гласник РС'',бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одл.УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13-одл.УС, 132/14 и 145/14) и члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.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 17. седници одржаној 
дана 29. новембра 2017. године доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УРБАНИЗАМ'' ПАНЧЕВО 

 
 

1. Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Општина Алибунар оснива Јавно предузеће ''Урбанизам'' Панчево (у 

даљем тексту: ЈП ''Урбанизам'' Панчево), као заједничко јавно предузеће са већинским 

оснивачем Градом Панчево (у даљем тексту: Већински осниач) и другим јединицама локалне 

самоуправе са територије Јужног Баната, које донесу одлуку о суоснивању ЈП ''Урбанизам'' 

Панчево као заједничког предузећа. 

 

2. Циљ оснивања 

 

Члан 2. 

Општина Алибунар оснива ЈП ''Урбанизам'' Панчево као заједничко јавно предузеће у 

циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и 

урбанистичког планирања и заштите животне средине, а која је утврђена оснивачким актом 

Већинсог оснивача и општим актом ЈП ''Урбанизам'' Панчево. 

На основу ове Одлуке, ЈП ''Урбанизам'' Панчево је носилац искључивог права за 

обављање послова из става 1. овог члана на територији Општине Алибунар, у смислу прописа 

којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Овлашћења оснивача 

 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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Члан 3. 

Права која Општина Алибунар као суоснивач остварује према ЈП ''Урбанизам'' Панчево 

су: 

- даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта; 

- даје сагласност на промену делатности; 

- даје сагласност на статусне промене; 

- разматра извештаје о извршењу послова уговорених за Општину Алибунар. 

Права која Град Панчево као већински оснивач остварује према ЈП ''Урбанизам'' 

Панчево су: 

- даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта, 

- даје сагласност на промену делатности, 

- даје сагласност на статусне промене, 

- именује и разрешава Надзорни одбор, 

- именује и разрешава директора, 

- даје сагласност на програме пословања, 

- разматра извештаје о пословању, 

- даје сагласнсот на одлуку о расподели добити, 

- предузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању, 

- врши и сва друга права оснвиача у складу са законом и оснивачким актом. 

 

Члан 4. 

Права оснивача врши Град Панчево, уколико овом одлуком није другачије одређено. 

Права која као суоснивач остварује Општина Алибунар врши Скупштина општине 

Алибунар, уколико овом одлуком није другачије одређено. 

 

4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у правном промету 

 

Члан 5. 

Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће ''Урбанизам'' Панчево. 

Скраћено пословно име је ЈП ''Урбанизам'' Панчево. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског 

оснивача и свих суоснивача. 

 

Члан 6. 

Седиште ЈП ''Урбанизам'' Панчево је у Панчеву, на адреси ул. Карађорђева бр. 4. 

О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и свих 

суоснивача. 

 

Члан 7. 

Матични број ЈП ''Урбанизам'' Панчево је 08484015. 

ЈП ''Урбанизам'' Панчево има својство правног лица. 

У правном промету са трећим лицима, ЈП ''Урбанизам'' Панчево иступа у своје име и за 

свој рачун. 

У правном промету са трећим лицима, ЈП ''Урбанизам'' Панчево за своје обавезе 

одговара целокупном својом имовином. 

Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком. 

 

5. Делатност јавног предузећа 

 

Члан 8. 

Претежна делатност ЈП ''Урбанизам'' Панчево за потребе Већинског оснивача и 

суоснивача је: 

71.11 – архитектонска делатност, која обухвата 
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- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације 

за спровођење урбанистичких планова; 

- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање 

енергетских пасоша. 

Поред делатности из става 1. овог члана, ЈП ''Урбанизам'' Панчево за потребе 

Већинског оснивача обавља и делатности које су дефинисане оснивачким актом и Статутом. 

ЈП ''Урбанизам'' Панчево може без уписа у регистар да врши и друге делатности уколико 

за те делатности испуљава услове предвиђене законом.  

 

6.  Основни капитал јавног предузећа 

 

Члан 9. 

Основни капитал ЈП ''Урбанизам'' Панчево – у складу са Законом о поступку 

регистрације у Агенцији за привредне регистре и Правилником о садржини Регистра 

привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију – унет као регистрациони 

податак, износи: 

- укупан уписани новчани део основног капитала – 1.000,00 динара; 

- укупан уплаћени новчани део основног капитала – 1.000,00 динара на дан 23.05.2013. 

године. 

Удео Већинског оснивача у основном капиталу је 100% учешћа. 

 

Члан 10. 

По основу улагања у капитал, суоснивач ЈП ''Урбанизам'' Панчево Општина Алибунар 

стиче удео у основном капиталу. 

Основни капитал се повећава новим улозима суоснивача. 

Оснивачки улог Општине Алибунар износи 20,00 динара, што чини 0,2% вредности 

уписаног и уплаћеног капитала евидентираног у Агенцији за привредне регистре. 

Регистровани капитал усклађиваће се с капиталом исказаним по финансијским 

извештајима у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује 

регистрација привредних субјеката. 

 

Члан 11. 

Општина Алибунар ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити 

уплату новчаног износа суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 3. ове Одлуке 

на текући рачун ЈП ''Урбанизам'' Панчево, број 160-461690-69 код ''Banca Intesa'' а.д. Београд, а 

ЈП ''Урбанизам'' Панчево доставиће потврду пословне банке о уплати истог. 

 

7. Планови и програми рада и извештаји 

 

Члан 12. 

Послови које ће ЈП ''Урбанизам'' Панчево обављати за Општину Алибунар као 

суоснивача утврђиваће се за сваку календарску годину, у складу са усвојеним буџетом Општине 

Алибунар и програмом рада органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма 

за ту годину. 

Сви неопходни елементи извршења посла које ће ЈП ''Урбанизам'' Панчево радити за 

Општину Алибунар у одређеној календарској години, регулисаће се уговором између Општине 

Алибунар и ЈП ''Урбанизам'' Панчево. 

 

Члан 13. 

Општина Алибунар ће свој план и програм послова, које ће обављати ЈП ''Урбанизам'' 

Панчево у наредној години, доставити ЈП ''Урбанизам'' Панчево до 01. децембра текуће године. 

У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које 

ће ЈП ''Урбанизам'' Панчево радити за своје суосниваче, Општина Алибунар ће благовремено 
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доставити ЈП ''Урбанизам'' Панчево своје средњорочне и дугорочне планове израде планских 

докумената и друге документације из области за коју је овом одлуком основала ЈП ''Урбанизам'' 

Панчево. 

 

Члан 14. 

Динамика извршавања послова за Општину Алибунар као суоснивача усклађиваће се са 

динамиком извршавања послова које ЈП ''Урбанизам'' Панчево обавља за Већинског оснивача. 

 

Члан 15. 

Надлежни орган Већинског оснивача, разматра и даје сагласност на програме 

пословања и финансијске извештаје ЈП ''Урбанизам'' Панчево. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу 

послова уговорених са ЈП ''Урбанизам'' Панчево. 

 

8. Органи јавног предузећа 

 

Члан 16. 

Органи ЈП ''Урбанизам'' Панчево су: 

1. Надзорни одбор, 

2. директор. 

 

Члан 17. 

Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири 

године, под условима, на начин и по постуку утврђеним законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује Већински оснивач. 

 

Члан 18. 

Директора ЈП ''Урбанизам'' Панчево именује и разрешава Већински оснивач, по поступку 

и условима утврђеним законом. 

 

Члан 19. 

Директор представља и заступа ЈП ''Урбанизам'' Панчево, организује и руководи 

процесом рада, води пословање, одговара за законитост рада и врши друге послове одређене 

законом, оснивачким актом и Статутом. 

 

9. Расподела добити и начин покрића губитка 

 

Члан 20. 

Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, 

у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, 

Статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз 

сагласност Већинског оснивача. 

Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходне године и других 

извора. 

 

10. Поремећај у пословању јавног предузећа 

 

Члан 21. 

Директор ЈП ''Урбанизам'' Панчево ће, у случају поремећаја пословања, обавестити све 

осниваче. 
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У случају поремећаја у пословању, Већински оснивач ће предузети мере којима ће 

обезбедити услове за несметани рад, пословање и управљање, у складу са законом, а 

нарочито: 

- промена унутрашње организације предузећа; 

- разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

- друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обвљања делатности 

од општег интереса, другим законом и оснивачким актом. 

 

11. Завршне одредбе 

 

Члан 22. 

У складу са овом Одлуком, Већински оснивач ће извршити усклађивање оснивачког акта 

ЈП ''Урбанизам'' Панчево. 

На основу усклађеног оснивачког акта, ЈП ''Урбанизам'' Панчево уписаће све настале 

промене у регистру, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава 

и поступак регистрације. 

 

Члан 23. 

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

општине Алибунар''. 

 
 
Број: 023-12/2017-04 
У Алибунару, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

 

295. 

 

На основу члана 6. став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – ускл.дин.износ, 125/2014 – 
ускл.дин.износ, 95/2015– ускл.дин.износ, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износ, 104/2016 – др.закон 
и 96/2017 – ускл.дин.износ), члана 25. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2017) и члана 41. тачка 14. Статута општине Алибунар 
(„Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 
Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17. 
седници одржаној  дана 29. новембра 2017. године доноси 

 
ОДЛУКУ 

 О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ  
КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње органа локалне 
самоуправе, плаћају се општинске административне таксе и накнаде за услуге које врши 
Општинска управа општине Алибунар по одредбама ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

Општинска административна такса и накнада за услуге плаћа се у новцу. Доказ о уплати 
прилаже се уз документацију предмета. 
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Члан 3. 

Обвезник плаћања таксе и накнаде је лице поводом чијег се захтева покреће поступак, 
односно врше радње предвиђене Тарифом о таксама и накнадама. 

Ако за исту таксу, односно накнаду постоји више обвезника, њихова обавеза је 
солидарна.  

 
Члан 4. 

Ако Тарифом о таксама и накнадама није другачије прописано, обавеза плаћања таксе, 
односно накнаде настаје:  

- за поднеске у тренутку предаје, а за захтеве дате на записник, када се записник 

сачињава, 

- за решења, дозволе, уверења и друге исправе у тренутку подношења захтева за њихово 

издавање,  

- за управне радње приликом подношења захтева за извршење тих радњи.  

 
Члан 5. 

Такса односно накнада се плаћа у тренутку настанка обавезе, ако за поједине случајеве 
није другачије прописано.  

 
Члан 6. 

Ако је Тарифом о таксама и накнадама прописано да се такса, односно накнада плаћа 
према вредности предмета, такса, односно накнада се плаћа према вредности означеној у 
поднеску или исправи.   

У случају да захтев поднесе више обвезника, висина таксе, односно накнаде се утврђује 
сразмерно вредности за сваког обвезника посебно. 

 
Члан 7. 

У решењу или другој исправи на коју је плаћена такса, односно накнада мора се 
означити да је такса, односно накнада плаћена, износ који је плаћен и тарифни број по коме је 
такса, односно накнада плаћена.     

 
Члан 8. 

 Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје решење, 
исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се 
такса, односно накнада као за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак. 
 За примерке исправа који се поводом захтева или поднесака обвезника састављају, 
однодно издају за потребе органа, такса, односно накнада се не плаћа. 

 
Члан 9. 

Средства остварена од општинских административних такси и накнада за услуге 
утврђених овом одлуком су приходи буџета општине Алибунар.  

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, на рачун прописан Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна, рачун број 840-742251843-73 – општинска административна такса, односно општинска 
накнада, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202. 

 
Члан 10. 

Ослобађају се плаћања такси, односно накнада: 
1) органи, организације и институције Републике Србије; 

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе; 

3) организације обавезног социјалног осигурања; 

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе; 

5) цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским 

заједницама; 

6) Црвени крст Србије; 

7) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности. 

Таксе, односно накнаде не плаћају се за: 
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1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као 

и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 

службеним евиденцијама; 

4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве; 

5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за 

утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних 

болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање 

законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода; 

6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјлане 

заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно 

права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са 

децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава породичног 

насиља; 

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, 

образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом; 

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем 

војне обавезе; 

9) списе и радње у поступку за сахрањивање; 

10) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 

11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том 

основу; 

12) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним 

уговором; 

13) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као 

и спискова за кандидовање; 

14) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом; 

15) за потврду о пријему захтева;  

16) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт. 

 
Члан 11. 

На сва питања везана за општинске административне таксе утврђене овом Одлуком 
која нису у потпуности регулисана, сходно се примењују одредбе Закона о републичким 
административним таксама.  

  
Члан 12. 

Административним таксама и накнадама за услуге подложни списи и радње, као и 
висина такси и накнада за услуге, уређују се Тарифом о таксама и накнадама, која чини 
саставни део ове Одлуке. 

Општинска административна такса и накнада за услуге не може се наплатити ако 
Тарифом о таксама и накнадама није прописана.  

 
Члан 13. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским 
административним таксама („Службени лист Општине Алибунар“, број 19/2009, 5/2011 и 
30/2015).  

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Алибунар“. 

 
  Тарифни број 1. 

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом Одлуком 
није другачије прописано 

50,00 динара 

2. За захтев за давање мишљења о примени општинских прописа 300,00 динара 
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Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка 

захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 

 

Тарифни број 2. 

1. За решења која доноси Општинска управа, ако овом Одлуком није 
другачије прописано за физичка лица 

250,00 динара 

2. За решења која доноси Општинска управа, ако овом Одлуком није 
другачије прописано за правна лица 

2000,00 динара 

3. За издавање уверења на основу евиденције, ако овом Одлуком није 
другачије прописано за физичка лица 

150,00 динара 

4. За издавање уверења на основу евиденције, ако овом Одлуком није 
другачије прописано за правна лица 

1.000,00 
динара 

5. За издавање уверења на основу спроведеног поступка 170,00 динара 

 

Напомена: Ако се доноси једно решење, или издаје уверење по захтеву више лица, такса по 

овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење или уверење 

уручује. 

 

Тарифни број 3. 

1. За жалбу, односно приговор против решења, ако овом Одлуком није 
другачије прописано за физичка лица 

170,00 динара 

2. За жалбу, односно приговор против решења, ако овом Одлуком није 
другачије прописано за правна лица 

1.000,00 
динара 

3. За жалбу против закључка, ако овом Одлуком није другачије прописано 
за физичка лица 

150,00 динара 

4. За жалбу против закључка, ако овом Одлуком није другачије прописано 
за правна лица 

700,00 динара 

5. За уложене ванредне правне лекове 1.000,00 
динара 

 

Напомена: Ако се у истој правној ствари подноси једна жалба против решења, односно 

закључка, од стране више лица – обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се 

према броју решења, односно закључака који се оспоравају жалбом. 

 

Тарифни број 4. 

1. За обављање службених радњи ван службених просторија Општинске 
управе 

500,00 динара 

2. За идавање потврде о животу, потврде о издржавању и потврде о 
породичном стању које се користе у иностранству 

700,00 динара 

3. За решење о давању сагласности на употребу грба и заставе општине 
Алибунар 

3.000,00 
динара 

 

Тарифни број 5. 

1. За разгледање предмета – правоснажних и архивираних 500,00 динара 

2. За захтев за увид у пројектну документацију која се налази у архиви 500,00 динара 

3. За издавање оверених фотокопија и преписа из архиве општине 50,00 динара 
по страници 

4. Фотокопирање по страници (формат А4) 5,00 динара 

5. Фотокопирање по страници (формат А3) 10,00 динара 

 

Тарифни број 6. 

1. За опомену којом се обвезник позива да плати дуговану таксу 200,00 динара 

 

Тарифни број 7. 

1. За издавање такси дозволе 300,00 динара 
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2. За издавање дупликата такси дозволе 300,00 динара 

3. За продужење-измену података о такси дозволи 300,000динара  

4. За решење о утврђивању услова за обављање такси превоза, за 
физичка лица и запослене код правног лица 

500,00 динара 

5. За решење о утврђивању услова за обављање такси превоза за 
правна лица 

1500,00 динара 

6. За пријаве о привременом прекиду обављања такси превоза по 
Одлуци о ауто-такси превозу 

300,00 динара 

7. За решење о обавези плађања локалне комуналне таксе 300,00 динара 

8. За решење о вршењу угоститељских услуга ван угоститељског објекта 500,00 динара 

9. За пријаве пружања угоститељских услуга запосленима, односно 
корисницима и сезонском пословању угоститеља 

240,00 динара 

10. За издавање уверења о обављању делатности уписане у регистар 
(осим регулисања стажа) 

178,00 динара 

11. За решење о давању сагласности на употребу имена „Алибунар“ за 
страна лица 

30.000,00 
динара 

12. За решење о давању сагласности на употребу имена „Алибунар“ за 
домаћа лица 

15.00,00 
динара 

13. За решење о давању сагласности на употребу имена „Алибунар“ за 
предузетнике 

10.00,00 
динара 

14. За одобрење о радном времену 500,00 динара 

15. За издавање водопривредних услова, водопривредних сагласности и 
водопривредних потврда 

500,00 динара 

16. За давање мишљења за остваривање права на умањење накнаде за 
уређење грађевинског земљишта 

300,00 динара 

 

Тарифни број 8. 

1. За издавање одобрења за постављање привремених објеката на 
јавној површини 

500,00 динара 

2. За захтев за издавање употребне дозволе за објекте на јавној 
површини 

500,00 динара 

3. За решење за рушење објеката на јавној површини 500,00 динара 
по страници 

 

Тарифни број 9. 

1. За захтев за доделу стана 300,00 динара 

2. За захтев за доношење решења за исељење бесправно усељених 
лица 

500,00 динара 

3. За регистрацију стамбених заједница (упис, промена или брисање) 310,00 динара  

 

Тарифни број 10. 

1. За увид у урбанистички план 500,00 динара 

2. За издавање потврда о потврђивању урбанистичког пројекта 1.000,00 
динара 

3. За умножавање, оверу и уступање урбанистичких планова 5.000,00 
динара по 
страници 

4. За издавање информације о локацији 2.000,00 
динара 

5. За издавање локацијске дозволе 2.500,00 
динара 

 

Тарифни број 11. 

1. За решење о кретању и заустављању мимо утврђеног режима 
саобраћаја 

1.000,00 
динара 

2. За решење о кретању и заустављању ради снабдевања 1.000,00 
динара 

3. За издавање одобрења за кретање и заустављање возила у пешачкој 1.000,00 
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зони за посебне потребе динара  

4. За издавањеодобрења за кретање возила власника који станују у 
пешачкој зони 

1.000,00 
динара 

5. За решење о измени режима саобраћаја ради извођења радова на 
одржавању јавних путева 

1.000,00 
динара 

6. За решење о измени режима саобраћаја ради извођења радова на 
подземним и надземним инсталацијама 

1.000,00 
динара 

7. За решење о измени режима саобраћаја ради одржавања спортске 
или друге манифестације на јавном путу 

500,00 динара 

8. За издавање одобрења за резервацију паркинг места 1.000,00 
динара 

9. За издавање потврде о погодности возила за такси превоз 500,00 динара 

 

Тарифни број 12. 

1. За пријаву склапања брака 100,00 динара 

2. За склапање брака у службеним просторијама ван радног времена 500,00 динара 

3. За склапање брака у службеним просторијама ван радног времена 1.000,00 
динара  

4. За склапање брака ван службених просторија Општинске управе, осим 
у установама за издржавање казне и болницама 

5.000,00 
динара 

5. За склапање брака уз учешће преводиоца 1.500,00 
динара 

6. За решење о исправци грешака у матичним књигама, изузев када је 
грешку направила Општинска управа 

500,00 динара 

7. За набавку образаца у домаћем правном саобраћају  50,00 динара 

8. За набавку образаца у међународном правном саобраћају 400,00 динара 

 

 

Број: 434-13/2017-04     

Алибунар, 29. новембра 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

296. 

 

На основу чланова 6, 7а, 36. и 38. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, 
бр. 26/2001, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 80/2002-
др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УСРС, 47/2013 и 
68/2014-др.закон) и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа 
општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној дана 29. новембра 
2017. године донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ОДРЕЂИВАЊУ 

ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Алибунар 
за утврђивање пореза на имовину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2013), у члану 2. 
мења се став 2. који сада гласи: 
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''Зоне одређене овом Одлуком су: 
1. Прва зона – Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац; 

2. Друга зона – Локве; 

3. Трећа зона – Николинци, Јаношик, Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак и Девојачки 

Бунар''. 

 
Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници 
општине Алибунар 
 

Члан 3. 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2018. године. 
 
 
Број: 436-6/2017-04 
Алибунар, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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На основу члана 6. ст.5., чланова 7а. и 36. Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 26/2001, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 
80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УСРС, 
47/2013 и 68/2014-др.закон) и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског 
већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној дана 29. 
новембра 2017. године донело је 
 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА  

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ  
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

Члан 1. 
 Овoм Oдлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине 
Алибунар. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Алибунар одређенe су три зоне за утврђивање пореза на 
имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавних објеката, 
саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама, и то: 

- ПРВА ЗОНА: обухвата територију насељених места Алибунар, Банатски Карловац и 

Владимировац – најопремљенија зона; 

- ДРУГА ЗОНА: обухвата територију насељеног места Локве; 

- ОСТАЛЕ ЗОНЕ: обухвата територију насељених места и насеља: Николинци, Селеуш, 

Иланџа, Добрица, Нови Козјак, Јаношик и Девојачки Бунар. 

 
Члан 3. 

            Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2018. годину на територији  општине Алибунар износе: 
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Групе непокретности 
Просечна цена (дин.) 

Прва зона Друга зона Остале зоне 

1. Грађевинско земљиште 300 200 100 

2. Пољопривредно земљиште 45 35 30 

3. Шумско земљиште 45 35 30 

4. Станови 27.070 23.000 18.000 

5. Куће за становање 27.070 23.000 18.000 

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање 
делатности 

45.000 35.000 26.000 

7. Гараже и гаражна места 11.000 9.000 7.000 

 
Члан 3. 

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници 
општине Алибунар. 

 
Члан 4. 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године. 
 
 
Број: 436-7/2017-04 
Алибунар, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

298. 

 

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних 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. 129/2007, 83/2014-
др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.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 17. седници одржаној дана 29. новембра 
2017. године доноси 

 
 

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

 
 

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

оптичког кабла ради прикључења објекта ТС 35/220kV ''Алибунар 1'' и објекта ТС 

35/220kV ''Алибунар 2'' на електронску комуникациону мрежу, прилаза земљишту за 

потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки 

или замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова, 

инвеститору комплекса ''Ветроелектране Алибунар 1'' – ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. 

Алибунар и ''Ветроелектране Алибунар 2'' – ''Windvision Windfarm В'' д.о.о. Алибунар, на 

следећим парцелама  у 

КО Нови Козјак 

Лист непокретности број 1059 КО Нови Козјак 
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- број  катастарске парцеле 2325, потес или улица Велике ливаде, земљиште под 

зградом-објектом, некатегорисани пут, површине  01hа 05а 53m², за заузеће у 

дужини од 24m; 

- број  катастарске парцеле 2326, потес или улица Велике ливаде, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, пашњак 2.класе, површине  03hа 24а 18m², 

за заузеће у дужини од 140m. 

 

КО Владимировац 

Лист непокретности број 6470 КО Владимировац 

- број  катастарске парцеле 9358, потес или улица Код друма Селеуш, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, површине  15hа 18а 43m², за заузеће у 

дужини од 22m; 

- број  катастарске парцеле 10849, потес или улица Код друма Падина, земљиште под 

зградом-објектом, пашњак 3.класе, површине 13hа 79а 14m², за заузеће у дужини од 

3,701m; 

 

Лист непокретности број 6409 КО Владимировац 

- број  катастарске парцеле 351, потес или улица Вињ ла друму Падина, земљиште 

под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 73а 00m², за заузеће у 

дужини од 54m; 

- број  катастарске парцеле 505, потес или улица Сутјеска, земљиште под зградом-

објектом, улица, површине 01hа 58а 00m², и остале зграде – зграда којој није 

позната намена, површине 00hа 00а 47m², укупне површине 01hа 58а 47m², за 

заузеће у дужини од 462m; 

- број  катастарске парцеле 506, потес или улица Иве Лоле Рибара, земљиште под 

зградом-објектом, улица, површине 08hа 54а 60m², зграда пољопривреде – мерна 

кућица, површине 00hа 00а 19m² и зграда пољопривреде – вага, површине 00hа 00а 

20m², укупне површине 08hа 55а 00m², за заузеће у дужини од 58m; 

- број  катастарске парцеле 507, потес или улица Сутјеска, земљиште под зградом-

објектом, улица, површине 01hа 53а 79m², за заузеће у дужини од 459m; 

- број  катастарске парцеле 536, потес или улица 27. марта, земљиште под зградом-

објектом, улица, површине 04hа 70а 82m², и остале зграде - бунар, површине 00hа 

00а 95m², укупне површине 04hа 71а 77m², за заузеће у дужини од 64m; 

- број  катастарске парцеле 559, потес или улица Сутјеска, земљиште под зградом-

објектом, улица, површине 01hа 54а 01m², за заузеће у дужини од 400m; 

- број  катастарске парцеле 3836, потес или улица Вињ ла друму Падина, земљиште 

под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 77а 49m², за заузеће у 

дужини од 598m; 

- број  катастарске парцеле 9357, потес или улица Код друма Селеуш, земљиште под 

зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 04hа 19а 41m², за заузеће у 

дужини од 8m; 

- број  катастарске парцеле 10264, потес или улица Ливаде друма Селеуш, земљиште 

под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 63а 79m², за заузеће у 

дужини од 502m; 

 

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. 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. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 14 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доншења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''.   

   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

''WINDVISION WINDFARM A'' д.о.о. Алибунар и ''WINDVISION WINDFARM В'' д.о.о. 
Алибунар, обратили су се у инвеститора Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, 
урбанизам и имовинскоправне послове захтевом за постављање оптичког кабла за потребе 
прикључења објекта ТС 35/220kV ''Алибунар 1'' и објекта ТС 35/220kV ''Алибунар 2'' на 
електронску комуникациону мрежу. 

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС, 98/13-одлука УСРС, 132/14 и 145/14), уз захтев за локацијску 
дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и 
изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа. 

Ради изградње објеката сопствене потрошње и повезивања на дистрибутивни систем, 
потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као 
послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. 
Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за 
успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви 
законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани 
интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Број: 463-36/2017-04 
У Алибунару, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2012-одлука УСРС, 

50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), Скупштина општине 

Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 

својој 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

Члан 1. 
         Образује се Комисија за планове општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), ради 
обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и 
давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе. 
 

Члан 2. 
         У Комисију се именују: 

- за председника Комисије: Силвија Каценбергер, дипломирани инжењер архитектуре из 

Новог Сада – представник општине Алибунар; 

- за чланове: 
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1) Мирослава Продановић, дипломирани инжењер грађевине из Београда – 

представник општине Алибунар; 

2) Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине 

Алибунар; 

3) Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер из Панчева – представник 

Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине; 

4) Александар Пањковић, дипломирани инжењер саобраћаја из Новог Сада – 

представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине; 

- За секретара Комисије: Дејан Старчевић, дипломирани инжењер саобраћаја из 

Алибунара. 

 
Члан 3. 

         Мандат председника и чланова Комисије траје четири године. 
         Председник и чланови Комисије могу бити разрешени и пре истека времена на који су 
изабрани, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине општине Алибунар. 
 

Члан 4. 
          Административне послове за рад Комисије обавља Општинска управа Алибунар, 
организациона јединица надлежна за послове урбанизма и заштите животне средине. За 
обављање појединих стручних послова за потребе Комисије могу се ангажовати правна и 
физичка домаћа и страна лица. 
 

Члан 5. 
          Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Комисије за 
планове општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2013, 20/2014, 3/2015, 
6/2016, 33/2016 и 28/2017). 
 

Члан 6. 
           Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 020-126/2017-04 
Датум: 29. новембар 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

300. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 75. став 2. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 119/2012, 

45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 40. став 1. и члана 117. Статута општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 

Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О РАСПОРЕДУ, ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

У ДОМУ ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 16 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у Дому 

здравља ''Алибунар'' Алибунар, број: 02-1217 од 27.10.2017. године. 

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

 

 

Број: 13-2/2017-04 

Алибунар, 29. новембра 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р.  

 

 

301. 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 
и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 17. седници од 29. новембра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Именује се Миодраг Митровић на функцију директора Туристичке организације 

општине Алибунар, на мандатни период од четири године. 

2. Мандат именованог почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 

29. новембра 2017. године. 

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

 
 
Број: 023-13/2017-04 
Алибунар, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

302. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 24. и 52. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и чланова 15. и 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 својој 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 17 

 
1. Звонко Завишић, дипломирани економиста из Алибунара, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар. 

2. Мандат вршиоца дужности директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' 

Алибунар трајаће до избора директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' 

Алибунар, а најдуже једну годину. 

3. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 29. новембра 2017. 

године. 

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

 

Број: 023-14/2017-04 
У Алибунару, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

303. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 24. и 52. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и чланова 15. и 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 својој 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ  
''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР 

 
 

1. Владимир Петровић, дипломирани инжењер организације рада из Алибунара, именује 

се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар. 

2. Мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар трајаће до избора директора Јавног 

предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, а најдуже 

једну годину. 

3. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 29. новембра 2017. 

године. 

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

 

 

Број: 023-15/2017-04 
У Алибунару, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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304. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 31. став 2. и члана 34. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 40. став 1. и члана 117. Сттатута 

општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 113/2011, 

15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне 

односе, Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године 

доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

 

1. Образује се Комисија за избор директора јавних предузећа у општини Алибунар (у 

даљем тексту: Комисија) у саставу: 

- Ђурица Глигоријев – председник, представник општине; 

- Предраг Ковачев – члан, представник општине; 

- Анита Митровић – члан, представник општине; 

- Љубинко Јанковић – члан, представник општине; 

- Ивица Росић – члан, на предлог Сталне конференције градова и општина. 

2. Мандат Комисије је три године и почиње да тече од дана доношења овог Решења, 

односно од 29. новембра 2017. године. 

3. Комисија спроводи поступак за избор директора јавних предузећа у општини Алибунар 

сходно Закону о јавним предузећима. 

4. У свом раду Комисија је дужна да се придржава других прописа којиам се регулише рад 

чланова радних тела. 

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

општине Алибунар''. 

 

 

Број: 020-127/2017-04 

Алибунар, 29. новембра 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

305. 

 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине 
Алибунар на својој 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 19 

 
1. РАЗРЕШАВА СЕ Живан Ристин функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава 

Вељковић'' Добрица из реда представника оснивача. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Белча на функцију члана Школског одбора Основне школе 

''Сава Вељковић'' Добрица из реда представника оснивача. 

3. Мандат новоизабраног члана трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора, а 

почиње да тече од дана избора, односно од 29. новембра 2017. године. 

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

 
 
Број: 022-35/2017-04 
Алибунар, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

 

306. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити 
(''Службени гласник РС'', бр. 24/2011), члана 40. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине 
Алибунар на својој 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ'' АЛИБУНАР 
 
 

1. Престаје функција члана Надзорног одбора Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар 

из реда представника запослених Весни Слепчевић због смрти. 

2. Именује се Сандра Берлован Скумпија на функцију члана Надзорног одбора Центра за 

социјални рад ''1.март'' Алибунар из реда представника запослених. 

3. Мандат новоизабраног члана трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одбора, а 

почиње да тече од дана именовања, односно од 29. новембра 2017. године. 

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

 
 
Број: 022-36/2017-04 
Алибунар, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

307. 

 

На основу члана члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за 
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кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на својој 
17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

РАДНОГ ТЕЛА ЗА САРАДЊУ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Љубомир Повић функције члана Радног тела за сарадњу са 

организацијама у области културе и туризма на територији општине Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Срдић на функцију члана Радног тела за сарадњу са 

организацијама у области културе и туризма на територији општине Алибунар. 

3. Мандат новоизабраног члана трајаће најдуже до истека мандата Радног тела, а почиње 

да тече од дана именовања, односно од 29. новембра 2017. године. 

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

 
 
Број: 022-37/2017-04 
Алибунар, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 

 

 

308. 

 

На основу члана члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на својој 
17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Виолета Белић функције члана Комисије за имовину општине 

Алибунар. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Јокић на функцију члана Комисије за имовину општине 

Алибунар. 

3. Мандат новоизабраног члана трајаће најдуже до истека мандата Комисије, а почиње да 

тече од дана именовања, односно од 29. новембра 2017. године. 

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

 
 
Број: 020-128/2017-04 
Алибунар, 29. новембра 2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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309. 

 

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 и 101/2016-др.закон),  члана 66. 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 чланова 37. и 120. Пословника Скупштине општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине 
Алибунар, на предлог председника Општине Алибунар, а на захтев Тамаре Радојичић, на 17. 
седници Скупштине општине Алибунар, одржаној 29. новембра 2017. године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

ТАМАРИ РАДОЈИЧИЋ престаје функције члана Општинског већа општине Алибунар, 
на лични захтев. 

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар престаје доношењем овог Решења, 
односно од 29. новембра 2017. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. 
тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон), члана 66. 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 чланова 37. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 13/2016 и 18/2016). 
 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира 
заменика председника општине и чланове општинског већа. 
 Чланом 66. Статута општине Алибунар прописано је заменик председника Општине, 
односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 
предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран. 
 Одредбама члана 37. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да члану 
Општинског већа може престати функција пре истека времена на које је изабран оставком или 
разрешењем, те да члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини општине у 
писменом облику, а о истој се не одлучује, већ се само констатује да је члану Општинског већа 
престала функција. 
 Председник општине Предраг Белић обавестио је Скупштину општине Алибунар да је 
Тамара Радојичић поднела писмену оставку на функцију члана Општинксог већа општине 
Алибунар. Оставка је пондета председнику општине као председавајућем Општинског већа чији 
је већница била члан. 
 Скупштина општине Албиунар је, поступајући по одредбама члана 37. Пословника 
Скупштине општине Алибунар, констатовала престанак функције члана Општинског већа 
Тамаре Радојичић, чиме је њен мандат престао. 
 На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења. 
 
 
Број: 013-8/2017-04 
У Алибунару, 29. новембра  2017. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Синиша Гавранчић, с.р. 
 

 

 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

310. 

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник 

РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку 

давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини 

(„Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  члана 2.  Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

(“Службени лист општине Алибунар”, број 5/2006), председник општине Алибунар је дана 29. 

новембра 2017. године, донео 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  

и расписује  

 

О Г Л А С  
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 
I  

- Предмет јавног надметања - 

 

1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини  Алибунар у следећим 

катастарским општинама:      

 

КО Број јавног 
надметања 

Површина 
(ха, ари, м2) 

Почетна 
цена 
(дин / ха) 

Депозит 
(дин) 20% 

Период 
закупа 
(год) 

Степен 
заштите 

Алибунар 1 10,0925 7.280,48 14.695,66 1.  

Алибунар  3 3,3239 2.328,68 1.548,06 1.  

Алибунар 5 31,5606 6.761,56 42.679,79 1.  

Алибунар 6 25,9683 2.365,49 12.285,55 1.  

Алибунар 7 52,7765 2.318,25 24.469,82 1.  

Алибунар 8 52,7765 2.318,25 24.469,82 1.  

Алибунар 9 52,7762 2.028,47 21.410,97 1.  

Алибунар 10 52,7762 1.642,09 17.332,69 1.  

Алибунар 11 8,2630 3.496,55 5.778,41 1.  

Алибунар 12 3,1960 10.142,34 6.482,99 1.  

Алибунар 13 2,7306 10.142,34 5.538,94 1.  

Алибунар 14 18,2966 7.247,93 26.522,51 1.  

Алибунар 15 31,1274 2.331,55 14.515,01 1.  

Алибунар 16 5,5030 2.318,25 2.551,47 1.  

Алибунар 17 8,8957 6.598,08 11.738,91 1.  

Алибунар 18 21,9263 2.318,25 10.166,13 1.  
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Алибунар 19 21,9262 2.318,25 10.166,08 1.  

Алибунар 20 21,9259 2.028,47 8.895,20 1.  

Алибунар 21 21,9258 1.642,09 7.200,84 1.  

Алибунар 22 35,8569 2.334,65 16.742,63 1.  

Алибунар 23 13,2551 5.382,48 13.643,12 1.  

Алибунар 24 27,5866 3.600,07 19.862,74 1.  

Алибунар 25 4,4177 7.981,61 7.052,07 1.  

Алибунар 26 11,9080 10.142,34 24.155,01 1.  

Алибунар 27 10,3969 8.901,81 18.510,25 1.  

Алибунар 28 9,7772 10.110,89 19.470,98 1.  

Алибунар 30 35,5783 7.218,22 51.362,37 1.  

Алибунар 31 21,7669 5.955,30 25.925,67 1.  

Алибунар 32 10,5108 6.368,26 13.387,10 1.  

Алибунар 33 24,6472 6.983,79 34.426,19 1.  

Алибунар 34 21,8954 5.192,39 22.737,91 1.  

Алибунар 35 10,7671 3.602,79 7.758,31 1.  

Алибунар 36 29,3316 4.561,81 26.761,05 1.  

Алибунар 37 14,9179 5.533,50 16.509,64 1.  

Алибунар 38 10,5639 3.846,27 8.126,33 1.  

Алибунар 39 29,3140 6.193,48 36.311,15 1.  

Алибунар 40 8,6988 6.698,72 11.654,16 1.  

Алибунар 41 15,1788 2.717,87 8.250,81 1.  

Алибунар 42 22,5735 3.227,11 14.569,42 1.  

Алибунар 44 30,1318 6.789,83 40.917,96 1.  

Алибунар 45 11,3900 10.329,23 23.529,98 1.  

Алибунар 47 30,4304 2.318,25 14.109,05 1.  

Алибунар 48 21,5871 2.318,25 10.008,86 1.  

Алибунар 49 20,1572 2.104,49 8.484,12 1.  

Алибунар 50 12,0156 8.210,47 19.730,74 1.  

Алибунар 52 23,6197 8.210,47 38.785,76 1.  

Алибунар 53 5,3140 8.210,47 8.726,09 1.  

Алибунар 54 2,0869 10.142,34 4.233,21 1.  

Алибунар 55 21,7987 9.173,43 39.993,78 1.  

Алибунар 56 12,0644 9.966,45 24.047,85 1.  

Алибунар 57 4,9265 11.591,25 11.420,86 1.  

Алибунар 60 21,1018 11.591,25 48.919,25 1.  

Алибунар 62 48,6984 10.142,34 98.783,18 1.  

Алибунар 63 32,7306 2.608,03 17.072,49 1.  

Алибунар 64 2,4246 10.142,34 4.918,23 1.  

Алибунар 65 20,0000 10.142,34 40.569,38 1.  

Алибунар 66 63,1730 10.142,34 128.144,46 1.  

Алибунар 67 15,4583 9.981,75 30.860,17 1.  

Алибунар 68 67,1085 10.142,34 136.127,50 1.  

Алибунар 69 46,6388 10.142,34 94.605,35 1.  

Алибунар 70 15,3339 10.142,34 31.104,34 1.  

Алибунар 71 47,0284 11.591,25 109.023,59 1.  

Алибунар 72 10,6640 11.591,25 24.721,82 1.  

Алибунар 73 6,5135 11.591,25 15.099,92 1.  

Алибунар 74 45,7289 13.040,16 119.262,40 1.  

Алибунар 75 12,4179 13.040,16 32.386,27 1.  

Алибунар 76 11,4626 13.040,16 29.894,82 1.  

Алибунар 77 4,0351 13.040,16 10.523,67 1.  

Алибунар 78 7,3924 13.040,16 19.279,61 1.  

Алибунар 79 11,1493 9.068,99 20.222,57 1.  

Алибунар 80 1,3746 6.761,56 1.858,89 1.  

Алибунар 81 31,9131 3.164,39 20.197,10 1.  

Алибунар 82 228,3164 11.591,25 529.294,49 1.  

Алибунар 83 389,8301 2.608,03 203.337,82 1.  
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Банатски Карловац 86 12,6659 15.510,72 39.291,45 1.  

Банатски Карловац 92 3,5466 12.394,75 8.791,84 1.  

Банатски Карловац 93 8,8881 10.448,11 18.572,78 1.  

Банатски Карловац 94 7,9329 12.781,37 20.278,66 1.  

Банатски Карловац 96 18,5694 12.099,78 44.937,13 1.  

Банатски Карловац 99 20,3152 9.563,02 38.854,91 1.  

Банатски Карловац 100 7,1993 8.732,60 12.573,72 1.  

Банатски Карловац 101 18,0823 9.144,91 33.072,20 1.  

Банатски Карловац 102 12,9785 11.566,35 30.022,79 1.  

Банатски Карловац 103 34,8197 8.210,47 57.177,21 1.  

Банатски Карловац 104 9,5257 8.210,47 15.642,09 1.  

Банатски Карловац 105 27,8227 6.480,17 36.059,14 1.  

Банатски Карловац 108 4,9784 8.690,57 8.653,02 1.  

Банатски Карловац 109 32,1620 11.591,25 74.559,56 1.  

Банатски Карловац 110 13,6439 11.591,25 31.629,97 1.  

Банатски Карловац 111 14,6025 11.591,25 33.852,25 1.  

Банатски Карловац 115 6,1499 9.794,53 12.047,08 1.  

Банатски Карловац 116 36,9906 8.210,47 60.742,03 1.  

Банатски Карловац 117 25,0940 8.210,47 41.206,70 1.  

Банатски Карловац 118 17,3657 8.210,47 28.516,11 1.  

Банатски Карловац 119 24,1389 8.210,47 39.638,34 1.  

Банатски Карловац 120 35,6940 8.210,47 58.612,89 1.  

Банатски Карловац 121 30,7144 8.210,47 50.435,92 1.  

Банатски Карловац 122 34,8175 8.657,90 60.289,29 1.  

Банатски Карловац 123 32,2279 8.548,83 55.102,15 1.  

Банатски Карловац 124 44,0895 9.524,98 83.990,34 1.  

Банатски Карловац 125 39,0611 8.210,47 64.141,99 1.  

Банатски Карловац 126 36,9860 8.210,47 60.734,48 1.  

Банатски Карловац 127 31,2725 8.647,79 54.087,63 1.  

Банатски Карловац 128 33,4187 11.591,25 77.472,90 1.  

Банатски Карловац 129 22,6420 8.210,47 37.180,29 1.  

Банатски Карловац 130 37,2424 9.529,93 70.983,46 1.  

Банатски Карловац 131 32,1408 9.778,70 62.859,06 1.  

Банатски Карловац 132 25,2460 8.210,47 41.456,30 1.  

Банатски Карловац 133 21,7552 8.210,47 35.724,08 1.  

Банатски Карловац 134 24,4353 8.210,47 40.125,05 1.  

Банатски Карловац 135 615,5839 1.802,28 221.890,97 1.  

Банатски Карловац 136 13,0523 7.403,32 19.326,08 1.  

Банатски Карловац 137 4,6168 11.591,25 10.702,90 1.  

Добрица 138 29,0407 11.591,25 67.323,60 1.  

Добрица 139 29,0406 11.591,25 67.323,37 1.  

Добрица 140 29,0407 11.591,25 67.323,60 1.  

Добрица 141 29,0406 11.591,25 67.323,37 1.  

Добрица 142 33,2784 10.488,29 69.806,73 1.  

Добрица 145 26,3894 2.930,01 15.464,24 1.  

Добрица 146 26,3895 2.930,01 15.464,30 1.  

Добрица 147 40,2061 2.930,01 23.560,86 1.  

Добрица 148 37,8204 2.930,01 22.162,83 1.  

Добрица 149 25,3155 2.608,03 13.204,72 1.  

Добрица 150 25,3156 2.608,03 13.204,78 1.  

Добрица 151 27,5476 2.608,03 14.369,00 1.  

Добрица 152 27,5475 2.608,03 14.368,95 1.  

Добрица 153 29,2760 2.608,03 15.270,54 1.  

Добрица 154 29,2759 2.608,03 15.270,49 1.  

Добрица 155 36,6435 2.608,03 19.113,48 1.  

Добрица 156 47,0170 2.930,01 27.552,06 1.  

Добрица 157 8,4548 9.058,35 15.317,31 1.  

Добрица 158 20,7400 3.849,10 15.966,09 1.  
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Добрица 159 22,7716 4.195,01 19.105,41 1.  

Добрица 161 6,3623 4.905,40 6.241,93 1.  

Добрица 162 37,0964 10.301,15 76.427,14 1.  

Добрица 163 9,9128 12.160,19 24.108,30 1.  

Добрица 166 23,1200 11.305,72 52.277,67 1.  

Добрица 167 5,8424 12.221,44 14.280,51 1.  

Добрица 168 8,1227 12.314,06 20.004,68 1.  

Добрица 170 18,8669 8.488,10 32.028,84 1  

Добрица 171 14,9365 8.810,81 26.320,54 1  

Добрица 173 3,2595 8.498,41 5.540,11 1.  

Добрица 174 10,0175 3.811,75 7.636,84 1.  

Добрица 175 31,5182 2.937,19 18.515,02 1.  

Добрица 176 12,4446 4.370,05 10.876,70 1.  

Добрица 177 37,1075 11.591,25 86.024,46 1.  

Добрица 178 37,1075 11.591,25 86.024,46 1.  

Добрица 182 14,6013 8.280,42 24.180,98 1.  

Иланџа 184 13,0442 3.219,79 8.399,92 1.  

Иланџа 186 20,2806 3.976,81 16.130,43 1.  

Иланџа 188 7,8505 10.142,34 15.924,49 1.  

Иланџа 190 2,4547 10.142,34 4.979,28 1.  

Иланџа 192 4,0515 4.672,55 3.786,17 1.  

Иланџа 194 18,8029 3.901,38 14.671,46 1.  

Иланџа 204 6,3474 8.210,47 10.423,03 1.  

Иланџа 205 10,6857 3.559,77 7.607,73 1.  

Иланџа 206 0,5098 7.743,23 789,50 1.  

Иланџа 209 17,7348 9.318,30 33.051,64 1.  

Иланџа 214 11,4105 7.868,04 17.955,66 1.  

Иланџа 215 18,7178 5.793,81 21.689,48 1.  

Иланџа 216 1,9475 8.210,47 3.197,98 1.  

Иланџа 217 38,2495 7.266,10 55.584,91 1.  

Иланџа 218 12,6257 8.195,34 20.694,39 1.  

Иланџа 220 10,4870 7.582,99 15.904,55 1.  

Иланџа 221 21,3583 8.058,34 34.422,48 1.  

Иланџа 224 6,5687 8.046,36 10.570,83 1.  

Иланџа 225 6,6326 7.826,98 10.382,65 1.  

Иланџа 226 1,2702 9.470,55 2.405,90 1.  

Иланџа 227 9,1627 7.143,12 13.090,05 1.  

Иланџа 228 6,1215 10.142,34 12.417,27 1.  

Иланџа 229 10,0533 10.142,34 20.392,80 1.  

Иланџа 230 8,4682 9.324,75 15.792,77 1.  

Иланџа 231 12,3949 4.735,18 11.738,41 1.  

Иланџа 232 14,8426 6.703,25 19.898,73 1.  

Иланџа 233 1,6080 10.744,16 3.455,32 1.  

Иланџа 234 2,2650 8.476,03 3.839,64 1.  

Иланџа 235 6,5432 5.514,71 7.216,77 1.  

Иланџа 236 185,7548 2.597,91 96.514,91 1.  

Јаношик 237 7,8498 10.446,31 16.400,30 1.  

Јаношик  238 27,2374 2.556,61 13.927,07 1.  

Локве 240 13,6231 8.210,47 22.370,41 1.  

Локве 259 3,8356 8.210,47 6.298,41 1.  

Локве 260 37,3801 10.142,34 75.824,36 1.  

Локве 261 35,4219 10.142,34 71.852,22 1.  

Локве 263 44,0673 10.142,34 89.389,14 1.  

Локве 265 20,1617 8.930,08 36.009,12 1.  

Локве 266 29,5019 7.483,72 44.156,82 1.  

Локве 267 5,2041 8.403,53 8.746,56 1.  

Локве 268 3,8291 6.887,57 5.274,64 1.  

Локве 269 4,0524 9.576,22 7.761,33 1.  
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Локве 270 9,8891 9.235,96 18.267,07 1.  

Локве 271 15,4704 9.524,17 29.468,55 1.  

Локве 272 10,9133 9.685,91 21.141,05 1.  

Локве 273 9,2682 8.355,83 15.488,70 1.  

Локве 274 6,8939 6.761,56 9.322,71 1.  

Локве 275 9,0848 9.369,32 17.023,67 1.  

Локве 276 3,6851 9.833,95 7.247,82 1.  

Локве 277 2,3726 8.210,47 3.896,03 1.  

Локве 279 9,4029 10.048,33 18.896,68 1.  

Локве 280 2,0770 7.798,96 3.239,69 1.  

Локве 281 278,0450 2.374,87 132.064,37 1.  

Локве 282 2,7602 7.317,16 4.039,37 1.  

Николинци 285 1,1183 16.098,96 3.600,69 1.  

Николинци 287 30,4468 14.650,05 89.209,44 1.  

Николинци 288 37,5538 13.692,87 102.843,84 1.  

Николинци 291 29,7979 14.650,05 87.308,16 1.  

Николинци 292 4,2545 13.789,54 11.733,52 1.  

Николинци 293 19,4115 3.769,61 14.634,76 1.  

Николинци 294 2,6173 9.495,25 4.970,38 1.  

Николинци 295 5,2129 6.562,45 6.841,88 1.  

Николинци 296 18,3801 14.650,05 53.853,88 1.  

Николинци 300 2,8447 11.591,25 6.594,73 1.  

Николинци 301 14,7069 11.591,25 34.094,27 1.  

Николинци 302 14,9981 11.591,25 34.769,35 1.  

Николинци 303 14,9206 11.591,25 34.589,68 1.  

Николинци 304 16,6922 11.591,25 38.696,69 1.  

Николинци 305 14,9922 11.591,25 34.755,67 1.  

Николинци 307 15,3814 11.591,25 35.657,93 1.  

Николинци 308 5,1748 10.775,91 11.152,64 1.  

Николинци 309 14,9999 11.591,25 34.773,52 1.  

Николинци 310 15,0004 11.591,25 34.774,68 1.  

Николинци 312 18,3911 11.591,25 42.635,17 1.  

Николинци 313 6,7407 5.620,28 7.576,92 1.  

Николинци 317 5,8348 8.549,91 9.977,40 1.  

Николинци 318 26,3334 11.528,64 60.717,66 1.  

Николинци 327 25,7247 9.378,09 48.249,69 1.  

Николинци 328 27,4952 11.020,50 60.602,18 1.  

Николинци 329 30,4456 11.139,14 67.827,59 1.  

Николинци 330 30,0755 11.157,67 67.114,50 1.  

Николинци 331 30,5000 11.139,95 67.953,70 1.  

Николинци 332 26,5492 11.565,37 61.410,27 1.  

Николинци 333 30,3940 11.591,25 70.460,89 1.  

Николинци 334 29,4450 12.302,05 72.446,76 1.  

Николинци 339 28,6084 7.959,18 45.539,90 1.  

Николинци 341 28,1316 7.155,97 40.261,80 1.  

Николинци 342 22,4258 10.574,95 47.430,32 1.  

Николинци 343 18,4805 10.311,50 38.112,35 1  

Николинци 344 18,2232 8.812,72 32.119,18 1.  

Николинци 345 18,1415 8.130,71 29.500,66 1.  

Николинци 346 17,5129 8.532,62 29.886,20 1.  

Николинци 347 13,1714 8.796,39 23.172,15 1.  

Николинци 348 11,5026 6.761,56 15.555,11 1.  

Николинци 349 38,6000 6.761,56 52.199,26 1.  

Николинци 350 12,7518 11.188,04 28.533,52 1.  

Николинци 351 2,7361 10.275,00 5.622,68 1.  

Николинци 352 19,5849 11.483,57 44.980,92 1.  

Николинци 353 10,7870 8.752,43 18.882,50 1.  

Николинци 354 11,5093 14.411,84 33.174,04 1.  
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Николинци 355 298,3330 2.559,90 152.740,55 1.  

Нови Козјак 358 1,3911 11.409,92 3.174,47 1.  

Нови Козјак 359 24,1640 3.288,62 15.893,25 1.  

Нови Козјак 360 12,0164 2.930,01 7.041,64 1.  

Нови Козјак 364 15,4231 9.723,39 29.992,97 1.  

Нови Козјак 366 5,3118 10.142,34 10.774,82 1.  

Нови Козјак 367 12,3727 10.142,34 25.097,64 1.  

Нови Козјак 368 23,1768 9.485,05 43.966,61 1.  

Нови Козјак 369 11,8798 7.617,38 18.098,58 1.  

Нови Козјак 370 21,1995 11.591,25 49.145,74 1.  

Нови Козјак 371 9,3837 11.591,25 21.753,76 1.  

Нови Козјак 372 14,0667 3.534,93 9.944,97 1.  

Нови Козјак 373 6,5757 3.219,79 4.234,48 1.  

Нови Козјак 374 79,4399 3.419,76 54.333,15 1.  

Селеуш 375 19,4529 10.142,34 39.459,60 1.  

Селеуш 376 13,3032 10.142,34 26.985,13 1.  

Селеуш 383 15,1827 10.142,34 30.797,63 1.  

Селеуш 384 15,1298 8.210,47 24.844,55 1.  

Селеуш 385 3,6691 10.142,34 7.442,65 1.  

Селеуш 386 5,4798 10.142,34 11.115,60 1.  

Селеуш 387 2,0249 10.142,34 4.107,45 1.  

Селеуш 388 9,2825 10.142,34 18.829,26 1.  

Селеуш 390 18,7655 10.147,56 37.779,36 1.  

Селеуш 391 4,0362 10.315,80 8.327,33 1.  

Селеуш 392 9,0838 8.210,47 14.916,45 1.  

Селеуш 393 7,4612 8.210,47 12.251,99 1.  

Селеуш 394 15,2962 8.210,47 25.117,79 1.  

Селеуш 395 8,0355 6.397,95 10.282,14 1.  

Селеуш 396 26,6591 5.938,13 31.661,03 1.  

Селеуш 397 18,1961 7.554,55 27.492,68 1.  

Селеуш 398 17,6443 8.552,95 30.182,18 1.  

Селеуш 399 15,7983 7.096,44 22.422,34 1.  

Селеуш 400 12,3487 7.497,28 18.516,34 1.  

Селеуш 401 1,6944 5.097,95 1.727,59 1.  

Селеуш 402 9,7099 7.536,06 14.634,87 1.  

Селеуш 406 13,4972 8.210,47 22.163,67 1.  

Селеуш 408 18,8558 8.210,47 30.962,99 1.  

Селеуш 410 5,4172 9.230,08 10.000,24 1.  

Селеуш 411 1,3195 7.815,38 2.062,48 1.  

Селеуш 413 9,4015 8.210,47 15.438,14 1.  

Селеуш 414 385,4557 2.521,13 194.357,03 1.  

Владимировац 417 14,5775 10.130,10 29.534,30 1.  

Владимировац 421 13,3730 10.142,34 27.126,71 1.  

Владимировац 422 10,7450 10.142,34 21.795,90 1.  

Владимировац 423 3,9549 10.142,34 8.022,39 1.  

Владимировац 424 3,2428 10.142,34 6.577,92 1.  

Владимировац 425 28,7732 10.142,34 58.365,54 1.  

Владимировац 426 19,6215 10.142,34 39.801,60 1.  

Владимировац 427 5,4903 10.142,34 11.136,90 1.  

Владимировац 428 6,8343 8.511,83 11.634,49 1.  

Владимировац 429 1,9112 10.613,44 4.056,88 1.  

Владимировац 430 6,9261 10.142,34 14.049,38 1.  

Владимировац 432 1,7503 10.142,34 3.550,43 1.  

Владимировац 433 1,6569 11.265,69 3.733,22 1.  

Владимировац 435 18,6082 10.142,34 37.746,15 1.  

Владимировац 436 58,5536 10.142,34 118.774,15 1.  

Владимировац 437 18,1664 11.591,25 42.114,26 1.  

Владимировац 438 283,9711 2.608,03 148.121,10 1.  
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 Укупно 8109,6253 

                    
Лицитациони корак износи 1.000,00 динара. 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и 
списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања 
у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Скупштине општине Алибунар, у 
канцеларији бр. 3, сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова.  
Контакт особе: Ивица Росић, телефон: 060/845 00 22 и Биљана Враговић, телефон: 060/845 00 
19. 
 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.  
 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 
извршити:                

- за КО Алибунар,  Владимировац,  Банатски Карловац и Николинци дана 06.12.2017. 
година од 10,00 часова 

- за КО Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Добрица  Локве и Јаношик  дана 07.12.2017. година 
од 10,00 часова 

 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било 
ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на 
коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у 
државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну 
производњу, не може се користити у друге сврхе. 
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у 
табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и 
није било предмет коришћења.  
 
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            
 

II  
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

 
1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у 

катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  

власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на 

територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се 

парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа; 

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта 

најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет 

закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та 

катастарска општина. 

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели 

тачке 1. овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;   
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- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о 

коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то 

у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије 

из обновљивих извора од биомасе и сточарства. 

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица; 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој 

припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за 

правна лица; 

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха 

пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о 

власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је 

предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха 

пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази 

земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци). 

          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта 

у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања 

означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих 

докумената: 

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за 

физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од 

шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 

извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у 

табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 

објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије 

из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно 

сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана 

закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и 

водопривреде;  

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  

енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа; 

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале 

докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка 

јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са 

јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији 

за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује 

испуњеност услова из овог огласа. 

 

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном 

надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 
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         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од 

стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре 

почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача 

на јавном надметању.  

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 

уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,  

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алибунар број: 840-

2237740-84, модел: 97, позив на број: 74-202. 

        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након 

јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 

закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не 

враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и 

дисциплине. 

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да 

сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. 

Надметање се наставља после уплате депозита. 

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  

једна пријава. 

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају 

правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у државној својини;  

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;  

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања 

приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;  

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

 
III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 
  

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  

2. доказ о уплати депозита; 

3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II 

тачка 3. овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну 

производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. 

овог огласа; 

 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом 

општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Алибунар. 
Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

 Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4, Комисији за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

 Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

 

На задњој страни: 

  име и презиме/назив и адреса понуђача 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 31 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 
IV 

 – Рок за подношење пријаве - 

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана  
11.12.2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу 
Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 
V  

– Јавно надметање - 
 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог 
огласа одржаће се у згради Општине Алибунар, Трг слободе бр 15., и то: 
 

1. К.О. Банатски Карловац, Владимировац, Николинци и  Јаношик дана 

14.12.2017.године са почетком у 9,00  часова. 

2. К.О. Алибунар, Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Добрица и Локве 15.12.2017.године 

са почетком у  9,00  часова. 

 

VI 

- Плаћање закупнине – 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан јавног надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 

 

VII 
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -  

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности 

одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ 

уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде  преко Oпштинске управе општине Алибунар. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 

30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа 

потребно је доставити и : 

 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или 

 уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца 

или  

 доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 

рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“,  на огласној табли 

Општинске управе Алибунар и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се 

рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 32 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 320-361/2017-04                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 29. новембра 2017. године                  Предраг Белић, с.р. 

 

 

 
АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 
 

311. 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
Скупштина општине Алибунар 
Комисија за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног  
земљишта у државној својини 
Број: 320-357/17-04 
Датум: 28. 10. 2017. године 

 

 

На основу члана 64a става 22. и члана 64. став 6. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009 и 112/2015), Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну цену 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар које је 
обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења  и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Алибунар за 2017. годину за давање у закуп донела је : 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Алибунар у првом кругу за укупно 306 јавних надметања, која су 

обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Алибунар за 2017 годину и планираних за давање у 

закуп по класама и културама, и то: 

 

класе 

земљишта њива врт воћњак виноград пашњак ливада

трстик и 

мочвара

I 16.098,96 12.879,17 16.098,96 16.098,96 3.219,79 4.829,69 804,95

II 14.650,05 11.720,04 14.650,05 14.650,05 2.930,01 4.395,02 732,50

III 13.040,16 10.432,13 13.040,16 13.040,16 2.608,03 3.912,05 652,01

IV 11.591,25 9.273,00 11.591,25 11.591,25 2.318,25 3.477,38 579,56

V 10.142,34 8.113,88 10.142,34 10.142,34 2.028,47 3.042,70 507,12

VI 8.210,47 6.568,38 8.210,47 8.210,47 1.642,09 2.463,14 410,52

VII 6.761,56 5.409,25 6.761,56 6.761,56 1.352,31 2.028,47 338,08

VIII 4.990,68 3.992,54 4.990,68 4.990,68 998,14 1.497,20 0,00  
 

Почетна цена за парцеле за које је записником Републичке пољопривредне 

инспекције констатовано да су на терену њиве, што је одређено Програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар 

за 2017. годину – табела 15, рубрика напомене,  обрачунаваће се по почетној цени 
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за њиву 4 класе као просечне класе на територији општине Алибунар, обзиром да 

није могуће на други начин одредити класу ових њива. 

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државноj својини на територији општине Алибунар је на основу табеле из 
тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о 
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној 
својини на териорији општине Алибунар у ПРВОМ кругу, односно за укупно 306 
јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2017. годину. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, образована Решењем 
Скупштине општине Алибунар  број 020-125/2015-06 од 01. јула 2015. године; Решењем о  
именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар  број 020-
195/2015-06 од 20. новембра 2015. године, Решењем о разрешењу и именовању члана 
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-38/2015-06 од 25. маја 
2016. године, Решењем о разрешењу члана Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Алибунар, број 020-39/2015-06 од 25. маја 2016. године, Решењем о разрешењу и 
именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-
40/2015-06 од 25. маја 2016. године, Решењем о  именовању члана Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Алибунар, број 020-67/2015-06 од 15. јуна 2016. године Решењем о 
именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-
113/2016-03-02 од 10. октобра 2016. године и Решењем о разрешењу и именовању Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Алибунар, број 020-119/2016-03-02 од 28. октобра 
2016. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по 
праву пречег закупа које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине  Алибунар за 2017. годину имала је задатак 
да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама на 
територији општине Алибунар, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине  Алибунар за 2017. годину. 

Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је 
просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно 
земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а 
ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна 
постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица 
локалне самоуправе. 
  При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је општинa Алибунар  имала 
јавно надметање за претходну агроекономску годину, проcечна постигнута цена на основу тога 
износи  97,14 евра по хектару, односно 11.591,25  динара по хектару. 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да 
почетна цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте 
цене закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте 
цене закупа по хектару.  

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом 
кругу у износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износу 11.591,25 динара по хектару а 
која одговара квалитету њиве 4. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све 
остале културе и класе, односно за сва јавна надметања  у првом кругу која су планирана за 
давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Алибунар за 2017.годину. 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 34 

   Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања 
као у диспозитиву овог закључка. 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Биљана Враговић, с.р. 
 

 

 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

 

312. 

 

Дом здравља ''АЛИБУНАР'' 

Број: 02-1217 

Алибунар, 27.10.2017. године 

 

На основу члана 192. а у вези са чланом 55. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 75. Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 

107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), Посебног колективног 

уговора за здравствене установе и члана 19. Статута Дома здравља Алибунар, Директор Дома 

здравља Алибунар доноси 

 

О Д Л У К У 

О РАСПОРЕДУ, ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком о распореду, почетку и завршетку радног времена (у даљем тексту: 

Одлука) утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена, прерасподела радног 

времена, дежурство и одмори запослених као и друга питања у вези радног времена. 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 2. 

Пуно радно време запослених у Дому здравља Алибунар износи 40 часова седмично. 

Пуно радно време из претходног става овог члана може бити и краће од 40 часова 

седмично за раднике које обављају послове и радне задатке под посебним условима рада. 

Дневно радно време радника у Дому здравља је једнократно или где је то неопходно 

двократно. 

Запослени је дужан да ради и дуже од пуног радног времена када је то потребно ради 

обезбеђења здравствене заштите а у складу са позитивним прописима, као и у другим 

случајевима предвиђеним позитивним законским прописима и другим општим прописима. 

 

Члан 3. 

Ради обезбеђења непрекидне ванболничке здравствене заштите Директор може да 

уведе дежурство као прековремени рад. 

Ради обезбеђења здравствене заштите у појединим службама може се увести 

приправност уколико није рационално уводити дежурство или сменски рад. 

Одлуку о прековременом раду и приправност доноси Директор. 

 

Члан 4. 

Рад радника Дома здравља у времену између 22:00 и 6:00 часова наредног дана, 

сматра се ноћним радом. 

 

Члан 5. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2017. 

 

 

Број 34 – Страна 35 

Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току дневног 

рада са једнократним пуним радним временом у трајању од 30 минута. Запослени који ради 

дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на одмор у току рада у трајању од 15 

минута, а запослени којиради дуже од 10 часова дневно, има право на одмор у току рада у 

трајању од 45 минута. 

Одмор из става 1. овог члана не може се користити на почетку, а ни на завршетку 

радног времена. 

Време одмора из става 1. овог члана сматра се као време проведено на раду. 

Право на одмор у току рада има и радник који ради са скраћеним радним временом, док 

радник који ради са непуним радним временом нема право на овај одмор. 

Време и начин коришћења одмора у току рада, утврђују радници у радној јединици тако 

да се не прекида перманентна ванболничка здравствена заштита. Одмор у току рада раднику 

се може прекинути само у изузетним случајевима ради пружања хитне медицинске помоћи. 

Радне јединисе са седиштем у Алибунару које раде са пуним радним временом у 

петодневној радној недељи (нездравствене радне јединице), одмор у току рада користе у 

времену од 8,30 до 9,00 часова. 

Уколико здравствене радне јединице не користе одмор у току рада у складу са ставом 5. 

овог члана, а осталим радним јединицама из става 6. овог члана има потребе да се другачијји 

начин регулише питање коришћења одмора у току рада, о томе одлучује Директор Дома 

здравља. 

 

Члан 6. 

Запослени има право на дневни одмор између два узастопна радна дана у трајању од 

најмање 12 часова непрекидно. 

 

Члан 7. 

Запослени има право на седмични одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно, а 

ако је неопходно да ради на дан свог седмичног одмора, мора му се обезбедити тај одмор у 

други радни дан уу току исте или наредне седмице. 

Код појединих профила радника (спремачице за време ложења и сл.) у једном периоду 

у току године, седмични одмор може да траје и краће од времена утврђеног у претходном ставу 

овог члана с тим да се у току године раднику мора обезбедити седмични одмор у трајању 

утврђеном законом. 

О потребама коришћења седмичног одмора у смислу става 3. овог члана одлучује 

Директор Дома здравља који том приликом утврђује обим, начин и време коришћења седмичног 

одмора. 

Све што је речено у овом члану за седмични одмор уколико је исто потребно, односи се 

и на дневни одмор. 

 

Члан 8. 

Овом Одлуком, распоред, почетак и завршетак радног времена, утврђује се по 

службама и радним јединицама. 

 

2. СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ 

 

Члан 9. 

Здравствена амбуланта Алибунар, Банатски Карловац, Локве и Владимировац рде у 

сменама непрекидно од 6:00 часова до 20:00 часова и то радним данима сем суботе и недеље. 

Здравствена амбуланта Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак, Јаношик и Николинци 

раде радним данима сем суботе и недеље, у трајању од 7 часова дневно и то од 7:00 часова до 

14:00 часова. 

У радним јединицама наведеним у ставу 1. воог члана, прва радна смена ради од 6:00  

часова до 13:00 часова, а друга радна смена од 13:00 до 20:00 часова. 

У радним јединицама из става 2. овог члана, распоред радног времена се може мењати 

и у случају оправданих захтева о чему одлучује Директор. 

 

Члан 10. 
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Доктори медицине у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак 

радног времена до пуног радног времена одрађују суботом и недељом дању у Служби хитне 

помоћи у Алибунару по 12 часова дневно и то од 06:30 до 18:30 часова. 

 

Члан 11. 

Медицинске сестре у здравственим амбулантама у Банатском Карловцу, Владимировцу 

и Локвама у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак радног времена до 

пуног радног времена одрађују суботом и недељом по 8 часова. 

Медицинске сестре у здравственим амбулантама у Јаношику и Николинцима у 

петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног радног 

времена одрађују суботом и недељом по 4 часова. 

Распоред рада медицинских сестара суботом и недељом у смислу овог члана, доноси 

шеф радне јединице. По потреби шеф радне јединице може да уведе двократно радно време 

суботом и недељом. 

 

Члан 12. 

Медицинске сестре у здравственим амбулантама Селеуш, Иланџа, Добрица и Нови 

Козјак, у петодневној радној недељи раде по 7 часова дневно сваког радног дана сем суботе и 

недеље, а отатак радног времена до пуног радног времена одрађују суботом и недељом по 8 

часова и то ради дељења терапије у два насељена места (Селеуш и Иланџа односно Добрица 

и Нови Козјак). 

Распоред рада суботом и недељом доносе шефови радних јединица споразумно. Радно 

време суботом и недељом може бити двократно. 

 

Члан 13. 

Медицинске сестре које раде у здравственој амбуланти у Алибунару, у петодневној 

радној недељи раде по 7 часова дневно у радне дане а остатак радног времена до пуног радног 

времена одрађују у Служби хитне помоћи а према распореду који доноси Директор Дома 

здравља Алибунар. 

Медицинске сестре које раде у другим радним јединицама 7 сати, одрађују радно време 

у Служби хитне помоћи у Алибунару. 

 

Члан 14. 

Спремачице у Здравственим амбулантама у Банатском Карловцу, Владимировцу и 

Локвама односно у насељеним местима где раде по две спремачице, раде сваког радног дана 

по 7,5 часова и то у две смене. Прва смена од 6:00 часова до 13:30 часова, а друга смена од 

13:30 до 21:00 часова. 

Спремачице из става 1. овог члана раде и сваке друге суботе или недеље по 5 часова. 

Распоред рада спремачица суботом или недељом у смислу става 2. вого члана врши 

шеф Здравствене амбуланте. 

 

Члан 15. 

Спремачице у Здравственим амбулантама Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак, 

Јаношик и Николинци где раде по једна спремачица, раде сваког радног дана по 7,5 часова и то 

двократно од 6:30 часова до 9:30 часова и од 12:00 часова до 15:30 часова. 

Спремачице из претходног става раде и сваке суботе и недеље по 2,5 часа. 

Распоред рада спремачица суботом или недељом у смислу става 2. овог члана врши 

шеф Здравствене амбуланте. 

На предлог шефа радне јединице Здравствене амбуланте из става 1. овог члана, 

Директор може одлучити да спремачице раде једнократно. 

 

Члан 16. 

Спремачице које раде у Алибунару раде сваког радног дана по 7,5 часова дневно и то у 

једној или две смене. Уколико спремачица ради у првој смени или у преподневном радном 

времену ради од 6:00 до 13:30 часова, а уколи ради у другој смени или поподневном радном 

времену ради од 13:30 до 21:00 часова. 
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Спремачице из става 1. овог члана до пуног радног времена раде и суботом или 

недељом по 7,5 часова. 

Распоред рада спремачица суботом или недељом у смислу става 2. овог члана доноси 

Директор Дома здравља Алибунар. 

 

Члан 17. 

Служба хитне помоћи здравствену заштиту пружа у радне дане ноћу од 20:00 до 06:00 

часова наредног дана, суботом и недељом и у дане празника дању од 06:30 до 18:30 часова и 

ноћу од 18:30 до 06:30 часова наредног дана. 

Доктори медицине и медицинске сестре у Служби хитне помоћи у Алибунар раде по 35 

часова недељно. 

 

Члан 18. 

Возачи кола хитне помоћи раде по 35 часова недељно. 

Ради обезбеђења непрекидне здравствене заштите превоза колима хитне помоћи, 

Директор може да уведе дежурство као посебан облик прековременог рада возача кола хитне 

помоћи. 

Возачи кола хитне помоћи раде у радне дане, суботом и недељом у две смене по 12 

часова од 07:00 до 19:00 часова и од 19:00 до 07:00 часова наредног дана, а по распореду који 

доноси Директор. 

 

Члан 19. 

Месечни распоред рада радника у Служби хитне помоћи из члана 17. и 18. ове Одлуке 

доноси Директор Дома здравља Алибунар. 

Распоред из става 1. овог члана врши се по систему који је дат у посебном табеларном 

приказу. 

 

3. ДИСПАНЗЕРСКО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 20. 

Лекари специјалисти у петодневној радној недељи раде сваког радног дана по 8 часова и 

то од 06:00 до 14:00 часова сем лекара спец. Неуропсихијатрије који ради 36 часова недељно и 

то сваког рдног дана по 7 часова дневно од 7:00 до 14:00 часова сем среде када ради 8 часова 

и то од 06:00 до 14:00 часова. 

Медицинске сестре које раде у специјалистичким службама у Албунару и у Бан. 

Карловцу у петодневној радној седмици раде по 7 часова дневно у радне дане исто као 

имедицинске сестре из члана 13. ове Одлуке, с тим да једна ради од 6:00 до 13:00 часова, а 

друга од 7:00 до 14:00 часова. Медицинска сестра у Неуропсихијатријској служби ради као и 

лекар неуропсихијатар. 

Одредбе става 1. овог члана не односе се на запослене који раде са скраћеним радним 

временом чији распоред радног времена утврђује Директор Дома здравља. 

У случају оправданих потреба лекари специјалисти могу у петодневној радној недељи 

радити по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног седмичног радног времена 

одрађују суботом и недељом дању у Алибунару као и лекари из члана 19. ове одлуке. 

 

Члан 21. 

Запослени у Клиничко-биохемијској лабораторији раде 36 часова недељно и то сваког 

радног дана сем суботе и недеље по 7 часова дневно и то од 06.00 до 13.00 часова сем средом 

када раде 8 часова и то од 06.00 до 14.00 часова. 

 

Члан 22. 

Уколико лекара специјалисте у свом раду прати једна медицинска сестра, иста има 

радно време као и лекар специјалиста. 

Уколико у једној диспанзерско-специјалистичкој служби раде два лекара специјалисте, 

исти раде у две смене с тим да прва смена ради од 6.00 до 14.00 часова друга од 12.00 до 20.00 

часова. 
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Члан 23. 

Промена рада у сменама из члана 22. став 2. ове Одлуке и рада медицинских сестара у 

смислу члана 20. став 2. ове Одлуке, утврђује Директор. 

У радним јединицама где ради један лекар специјалиста, распоред радног времена се 

може мењати у случају оправданих захтева корисника здравствених услуга и да се уведе и 

поподневно радно време о чему одлучује Директор. 

 

4. ФАРМАЦЕУТСКА СЛУЖБА 

 

Члан 24. 

Апотека Алибунар ради у радне дане по 8 часова дневно у једној смени и то од 08:00 

часова до 16:00 часова. 

Апотека Бан. Карловац и Владимировац раде у радне дане по 8 часова дневно у једној 

смени и то од 08.00 часова до 16.00 часова. 

Одмор у току дневног рада траје од 13.00 до 13.30 часова. 

 

5. СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 

 

Члан 25. 

Доктори стоматологије и зубни техничари раде по 37 часова недељно, а у петодневној 

радној недељи раде по 7 часова дневно, а остатак радног времена до пуног радног времена 

раде сваке четврте суботе у Алибунару по 8 часова дневно од 08.00 до 16.00 а по распореду 

Директора. 

 

Члан 26. 

Запослени у стоматолошкој служби који раде у две смене, раде од 06.00 до 13.00 и од 

13.00 до 20.00 часова. 

 

Члан 27. 

Запослени зубни техничари који раде у зубној техници раде недељно по 40 часова и то 

сваког радног дана по 8 часова дневно од 06.00 до 14.00 часова. 

 

6. ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 28. 

Запослени у Служби за опште послове, рачуноводству и служби за техничко одржавање 

раде по 8 часова дневно у петодневној радној недељи и то од 06.00 до 14.00 часова. 

Запослени у Служби техничког одржавања, уколико постоји потреба може се 

прерасподелити радно време тако да у одређеном периоду у току године износи дуже од 40 

часова седмично а другом периоду буде краће с тим да укупно просечно радно време у току 

целе године буде 40 часова седмично. 

 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине општине 

Алибунар. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распореду, почетку и 

завршетку радног времена донета од стране Директора 03.12.2014.. године. 

 

 

Д и р е к т о р, 

др Динка Кожокар Даждеа, с.р.  
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

294. Одлука о суоснивању Јавног предузећа ''Урбанизам'' Панчево 1 
295. Одлука о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши 

Општинска управа општине Алибунар 
5 

296. Одлука о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији 
општине Алибунар за утврђивање пореза на имовину 

10 

297. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  
за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Алибунар 

11 

298. Одлука о давању сагласности на успостављање права службености 12 
299. Одлука о образовању Комисије за планове општине Алибунар 14 
300. Решење о давању сагласности на Одлуку о распореду, почетку и завршетку радног 

времена у Дому здравља ''Алибунар'' Алибунар 
15 

301. Решење о именовању директора Туристичке организације општине Алибунар 16 
302. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног аутотранспортног 

предузећа ''Алибунар'' Алибунар 
16 

303. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и 
изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар 

17 

304. Решење о образовању Комисије за избор директора јавних предузећа у општини 
Алибунар 

18 

305. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава 
Вељковић'' Добрица 

18 

306. Решење о престанку функције и именовању члана Надзорног одбора Центра за 
социјални рад ''1.март'' Алибунар 

19 

307. Решење о разрешењу и именовању члана Радног тела за сарадњу са организацијама у 
области културе и туризма на територији општине Алибунар 

19 

308. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за имовину општине Алибунар 20 
309. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Алибунар (Тамара 

Радојичић) 
 

21 

 
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

310. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној свјоини у општини Алибунар 

22 

 
АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

311. Закључак (почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Алибунар у првом кругу) 

32 

 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

312. Одлука  о распореду, почетку и завршетку радног времена у Дому здравља 
''Алибунар'' Алибунар 

34 

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 
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