
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 37. Алибунар, 22. октобар 2018. године Бесплатан примерак Број 37 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

372. 

 

На основу члана 27. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – др.закон, 107/2016 и 113/2017), члана 21а. и члана 40. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 
сходно захтеву Министарства финансија Републике Србије – Пореске управе, Центар за велике 
пореске обвезнике, број ЦВП – 433-12-1455/2018-К6013 од 25.06.2018.г., а због спровођења 
Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 023-4569/2018 од 17.05.2018.г., на предлог 
Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 26. седници од 22. 
октобра 2018 године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕРЗИЈУ ДУГА 

ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ''ЈАТ ТЕХНИКА'' ДОО БЕОГРАД 

У УДЕО ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У КАПИТАЛУ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  

 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживање Општине Алибунар према субјекту 

приватизације ''ЈАТ Техника'' д.о.о. за одржавање и оправку ваздухоплова Београд (у даљем 
тексту: субјект приватизације), у укупном износу од 10.613,63 динара, које је утврђено записником 
Центра за велике пореске обвезника, конвертује у удео Општине Алибунар у капиталу субјекта 
приватизације. 

Потраживање из става 1. овог члана представља уступљени приход, а који чине недоспеле 
рате из Споразума о одлагању плаћања пореског дуга, број 33-00-22/2016-01 од 08.11.2016.г., са 
стањем на дан 31.12.2017. године, са припадајућом каматом до дана доношења Закључка Владе 
Републике Србије, 05 Број: 023-4569/2018 од 17.05.2018.г. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 
 
 
Број: 463-23/2018-04. 
У Алибунару, 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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373. 
 

На основу члана 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланова 15. и 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 својој 26. седници одржаној дана 22. 
октобра 2018. године доноси 
 

О Д Л У К У  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  

О ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП 

 

I 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о давању земљишта у закуп, број 464-11/06-04 од 

26.05.2006. године. 

 

II 

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

Алибунар''.  

 

 

Број: 463-24/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

374. 
 

На основу члана 4. ставови 1. и 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

чланова 15. и 40. 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 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године доноси, 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ И УРЕЂЕЊУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду и уређењу (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 10/2015), 

у члану 6. став 1 речи: ‘''јавним комуналним предузећима по насељеним местима'' замењују се 

речима: ''Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар''. 

Став 2. брише се. 

 

Члан 2. 

У члану 9, став 1, тачка 9, мења се и гласи:    

''9. инвестиционо одржавање, санација и изградња (ископ нових и измуљавање 
постојећих канала, потреба за проширивање и продубљавањем постојећих канала, 
прочишћавање пропуста на раскрсницама) система јавних отворених и затворених 
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канала кишне канализације по насељеним местима општине Алибунар – Јавно 
комунално предузеће.'' 

После тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи: 
''10. текуће одржавање, односно редовно чишћење и уклањање отпада, сувог лишћа, 
грања и кошење траве, система јавних отворених и затворених канала кишне 
канализације по насељеним местима општине Алибунар – обавеза је власника или 
корисника објекта односно парцеле.'' 

Досадашња тачка 10. постаје тачка 11. 
 

Члан 3. 

У члану 11. став 1. иза речи: ’’посуда за отпатке’’ додаје се зарез, а речи: ’’у којима су 

организована јавна комунална предузећа’’ бришу се.  

Став 3 истог члана мења се и гласи:  ''Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Скупштина општине Алибунар поверава се јавном комуналном предузећу.''  

 

Члан 4. 

Члан 12. брише се. 

 

Члан 5. 

У члану 39, став 2. мења се и гласи:  

''Инвестиционо одржавање, санација и изградња (ископ нових и измуљавање постојећих 

канала, потреба за проширивање и продубљавањем постојећих канала, прочишћавање пропуста 

на раскрсницама)  система јавних отворених и затворених канала кишне канализације по 

насељеним местима општине Алибунар поверава се Јавном комуналном предузећу''. 

 

Члан 6. 

У члану 45. став 2. мења се и гласи:  

''Правно или физичко лице које мора да користи део површине у јавној намени за смештај 

огревног или грађевинског материјала дуже од два дана, у обавези је да поднесе захтев 

организационој јединици локалне самоуправе Општинске управе Алибунар, надлежној за 

комуналне послове, ради издавања одобрења за смештај огревног или грађевинског материјала 

на делу површине у јавној намени.'' 

 

Члан 7. 

У члану 49, став 1. речи: ''Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и 

заштиту животне средине’’, замењују се речима: ''организационој јединици локалне самоуправе 

Општинске управе Алибунар, надлежној за комуналне послове''. 

 

Члан 8. 

У члану 67. после става 3. додаје се нови став који гласи: 

''Ако правно или физичко лице не изврши наложену меру комуналног инспектора у 

остављеном року, комунални инспектор наложиће решењем Јавном комуналном предузећу 

''Универзал'' да изврши наложену меру о трошку правног или физичког лица коме је мера 

наложена.'' 

 

Члан 9 

Члан 71. мења се и гласи:   

''Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, 

физичко лице и одговорно лице 5. 000,00 до 75. 000,00 динара и предузетник 10.000,00 до 

250.000,00 динара, ако: 

1. јавну зелену површину или саобраћајну површину која је намењена за кретање пешака 

или бицикала користи супротно њеној намени кретањем, заустављањем или паркирањем 

возила на истој; 
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2. омета коришћење улице или другог општинског пута, пешачке комуникације, прилаз 

објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда, 

интерне саобраћајнице, паркиралишта и сл. заустављањем или остављањем возила на 

јавној површини; 

3. не поступи по решењу да се површина јавне намене, неизграђено грађевинско 

земљиште које се користи као површина јавне намене, ограде и површине око зграда, 

доведу у уредно и чисто стање; 

4. јавну површину прља, баца на њу отпадке свих врста, наноси на њу нечистоћу и други 

материјал (блато, уље, мазиво и сл.) и на други начин доводи у неуредно и прљаво стање; 

5. остави на јавној површини предмет који није примерен њеној намени и којима се јавна 

површина доводи у неуредно стање; 

6. на површини у јавној намени исписује рекламе, графите и друге натписе или те површине 

на други сличан начин прља и оштећује; 

7. прави малтер и меша бетон, односно изводи друге радове на начин којим се проузрокује 

оштећење јавне површине; 

8. на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, 

продаје робу или врши друге делатности изван продајног објекта (продавница или 

привремених објеката и сл.), осим у случајевима када је то дозвољено овом одлуком, 

другим прописима општине или законом; 

9. оштећује или уклања затварач са отвора комуналне инфраструктуре; 

10. не поступи по решењу да се на јавној површини одложен огревни или грађевински 

материјал уклони или да се за исто прибави одобрење надлежног органа, односно да се 

исти одложи у складу са издатим одобрењем; 

11. не поступи по решењу да се прибави одобрење за раскопавање јавне површине у 

остављеном року; 

12. не поступи по решењу којим му је наложено да због раскопавања јавне површине ради 

хитне интервенције, поднесе захтев надлежном органу за издавање одобрења за 

раскопавање; 

13. не поступи по решењу којим се обустављају радови и одређује рок за усклађивање услова 

и начина извођења радова са условима датим у издатом одобрењу; 

14. не поступи по решењу да се раскопана јавна површина доведе у првобитно односно 

техничко исправно стање; 

15. раскопава јавну површину, осим у циљу раскопавања из члана 28. ове одлуке и у случају 

када је то дозвољено другим одлукама Општине или законом; 

16. не поступи по решењу о уклањању снега и леда као и да се спољни делови зграде доведу 

у уредно и чисто стање; 

17. не поступи по решењу да се радови на спољњим деловима зграде изводе у складу са 

овом одлуком односно издатим одобрењем; 

18. не поступи по решењу да спољни делови зграде буду осветљени у складу са овом 

одлуком; 

19. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде 

супротно овој одлуци или издатом одобрењу, уклони и да спољни део зграде доведе у 

првобитно односно технички исправно стање; 

20. не поступи по решењу да се објекат, уређај односно опрема постави, односно да се мурал 

ослика, на спољни део зграде, у складу са овом одлуком односно издатим одобрењем; 

21. тресе тепих, столњак, постељину и друге ствари преко прозора, терасе односно балкона; 

22. не поступи по решењу да се са прозора, тераса, лођа и балкона уклоне ствари и предмети 

који нарушавају изглед зграде; 

23. оштећује, исписује графите и друге натписе, црта, лепи плакате, прља или на други начин 

нарушава изглед спољњег дела зграде; 

24. осликава мурал, или поставља натпис са називом пословног имена, заштитни или 

технички уређај, рекламни објекат или рекламну ознаку, витрину, држач за заставу и 

посуду са биљним засадом, на спољним деловима зграде на којима је забрањено 

осликавање односно постављање; 
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25. не поступи по решењу да се отклони нарушени изглед зграде настао оштећивањем, 

исписивањем графита и другог натписа, цртежа или лепљењем плаката, прљањем или на 

други начин; 

26. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде 

доведе у исправно, уредно и чисто стање односно да њихов изглед доведе у стање 

одређено одобрењем; 

27. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема по истеку периода на који је 

постављење на спољни део зграде одобрено, уклони у складу са одобрењем, односно да 

се спољни део зграде доведе у првобитно односно техничко исправно стање; 

28. не поступи по решењу да се постављени објекат, уређај односно опрема измести у складу 

са решењем надлежног органа; 

29. не поступи по решењу да се комунални објекти, уређаји и опрема постављени на јавној 

површини доведу у исправно, уредно и чисто стање; 

30. не поступи по решењу да се отвори на шахтовима и сливницима на јавној површини 

покрију одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затварачима; 

31. не поступи по решењу да се урбана опрема постави на јавну површину и на спољне 

делове зграде у складу са овом одлуком и планом постављања; 

32. не поступи по решењу да се урбана опрема постављена на јавној површини доведе у 

исправно, уредно и чисто стање; 

33. не поступи по решењу да се инсталације и уређаји за осветљавање објеката и 

амбијенталних целина доведу у исправно, уредно и чисто стање; 

34. не поступи по решењу да се украси, инсталације и декоративна расвета доведу у 

исправно, уредно и чисто стање односно да се уклоне у складу са овом одлуком; 

35. не поступи по решењу да се комунални уређаји и урбана опрема за оглашавање постави 

на јавну површину и на спољне делове зграде у складу са овом одлуком и Идејним 

пројектом; 

36. не поступи по решењу да се комунални уређаји и урбана опрема за оглашавање 

постављена на јавнојповршини и на уличној фасади зграда у складу са овом одлуком 

и Идејним пројектом доведе у исправно, уредно и чисто стање; 

37. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује 

комуналне објекте, уређаје или опрему или урбану опрему постављену на 

јавној површини или на спољни део зграде; 

38. премешта или уклања комуналну или урбану опрему; 

39. спречава постављање урбане опреме у складу са овом одлуком; 

40. користи комуналне објекте, уређаје и опрему и урбану опрему постављену на 

јавној површини или на спољни део зграде супротно намени коју имају; 

41. оставља ствари и друге предмете или на други начин омета коришћење комуналних 

објеката, уређаја и опреме; 

42. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује уређаје и 

инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и декоративну 

расвету и комуналне објекте и опрему за оглашавање; 

43. премешта или уклања уређаје и инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних 

целина, опрему,декоративну расвету и комуналне објекте и опрему за оглашавање; 

44. спречава постављање уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних 

целина, опреме,декоративну расвету и комуналних објеката и опрему за оглашавање у 

складу са овом одлуком; 

45. користи уређаје и инсталације за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему 

и инсталациједекоративне расвете и комуналне објекте и опрему за оглашавање супротно 

намени коју имају. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  
Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
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Број: 352-18/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

375. 
 

На основу члана 76. ставови 1. и 2. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени 
гласник РС'', бр.104/2016), члана 20. став 1. тачка 6. Закона о лoкалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 32. Статута 
општине Алибунар, а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине 
Алибунар на својој 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
  

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овом одлуком регулише се кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама на 

територији општине Алибунар. 
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана подразумевају се права и обавезе 

власника, односно корисника посебних и самосталних делова зграде у циљу омогућавања 
несметаног становања и правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора у 
згради, заједничких делова зграде, заједнички ограђеног простора који припада згради, 
инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и 
одржавања чистоће, реда и мира у згради. 

 
Члан 2. 

О спровођењу кућног реда стара се стамбена заједница преко својих органа или 
професионалног управника, у складу са Законом о становању и одржавању зграда. 

 
Члан 3. 

Значење израза и појмова употребљених у овој одлуци је следеће: 
1. зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна 

целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, 

обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, моторних возила, 

опреме за различите производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти 

који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешница), као и објекти који су претежно 

или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.); 

2. стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од 

најмање три стана; 

3. стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног 

пословног простора; 

4. посебни део зграде јесте посебна функционална целина у згради која може да представља 

стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс; 

5. стан је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више 

просторија намењених за становање и по правилу има засебан улаз; 

6. заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални 

део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно 

згради као целини, као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и 
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ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, 

сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби 

власника посебних или самосталних делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи 

(темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део 

зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или 

према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, 

светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и 

заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и 

канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, 

откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви 

комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу и др.), ако не представљају 

саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно 

не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном 

делу, у смислу ове одлуке. 

 
I I    ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 4. 

Стамбене просторије и уређаје у становима, као и заједничке уређаје у згради, 
инсталације и опрема зграде власници посебних делова зграде су дужни да користе са потребном 
пажњом и да их чувају од оштећења и квара. 

Власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде, дужан је да: 
1) употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не омета 

коришћење других делова зграде; 

2) свој посебан, односно самостални део зграде одржава у стању којим се не отежава, не 

онемогућава и не ремети уобичајена употреба осталих делова зграде; 

3) одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, односно 

самосталног дела зграде у границама могућности вршења овлашћења употребе тог дела; 

4) учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске 

парцеле на којој се налази зграда, у мери и на начин одређен овом одлуком; 

5) трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од стране 

власника самосталних делова или лица која раде по њиховом налогу, односно пролажење 

трећих лица ради доласка до одређеног посебног, односно самосталног дела зграде; 

6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно самостални део зграде или његову употребу 

на други примерен начин ако је то нужно за поправку, односно одржавање другог дела 

зграде или испуњење друге законске обавезе. 

Право да захтева испуњење обавеза од власника посебног дела зграде имају сваки 
власник посебног дела зграде, власник самосталног дела зграде и стамбена заједница, у складу 
са својим правом које произлази из обавезе власника посебног дела зграде. 

Власник посебног, односно самосталног дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз 
свој посебан део зграде или његову употребу на други примерен начин у складу са тачком 6) став 
1. овог члана има право да захтева да његов посебни, односно самостални део зграде буде 
враћен у стање у коме се налазио пре него што је дозволио пролаз или његову употребу, односно 
има право на накнаду штете која је причињена пролазом или употребом на посебном, односно 
самосталном делу зграде. 

 
 

Члан 5. 
Станари могу изузетно, у делу стана обављати пословну делатност на начин којим се не 

угрожава безбедност зграде и грађана, не наноси штета згради и не ометају други корисници у 
мирном коришћењу стана. 

Натписе и рекламе на вратима власник посебног дела зграде може постављати уколико 
обавља пословну делатност у складу са важећим прописима. 

По исељењу или престанку обављања пословне делатности, власник посебног дела 
зграде је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били постављени доведе у 
исправно стање. 
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Члан 6. 

О кућном реду у згради старају се лица из члана 2 ове Одлуке. 
Власници или корисници посебних и самосталних делова зграде имају обавезу да 

одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде 
према прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише 
опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде. 

Одржавање зграде се може уговором поверити правним лицима или предузетницима који 
се баве пословима одржавања зграде. 

Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не организују одржавање у складу са овом Одлуком, 
надлежо одељење опшинске управе Општине Алибунар повериће посао одржавања зграде 
организацији којој је поверено обављање послова од јавног интереса. 

Лица из члана 2. ове Одлуке дужна су да испуне мере прописане законом којим се уређује 
област заштите од пожара и област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у смислу 
држања запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и испуњења минималних 
превентивних мера које се односе на евакуацију људи и текуће одржавање уређаја за откривање 
и јављање пожара и уређаја за гашење пожара. 

За штету која проистекне због пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог члана 
одговара лице из члана 2. ове Одлуке које је било дужно да организује извођење одговарајуће 
врсте радова. 

Заједнички делови зграде (степениште, ходници, подрум, таван, перионица, просторија за 
сушење веша и сл.) и простори и објекти изван зграде(двориште) служе за потребе свих станара 
и користе се у складу са њиховом наменом. 

Заједнички делови зграде не смеју се користити за становање нити издавати на 
коришћење у било које сврхе осим просторија које се по посебним прописима претварају у 
станове, пословне просторије и атељее. 

Станови морају бити обележени бројевима, а власници посебних делова зграде су дужни 
да бројеве уредно одржавају. 

Ако зграда има стан немењен за становање радника који ради на одржавању стамбених 
зграда (службени стан), овај стан мора бити обележен натписом "службени стан". 

У згради мора постојати ажуран списак корисника и власника посебних делова зграде, о 
чему се стара управник стамбене заједнице. 

 
Члан 7. 

Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да обезбеде да улаз у зграду, 
степениште, приступ кровној тераси, приступној галерији и светларницима, ходницима и 
заједничким деловима зграде буду слободни ради несметаног пролаза и у њима је забрањено 
одлагање материјала и понашање које на било који начин нарушава њихову функционалност, 
безбедност чистоћу и хигијену (остављање намештаја, уређаја, уношење блата, остављање 
смећа, отпада, огревног материјала и друго). 

 
Члан 8. 

Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да за време кише, снега и других 
временских непогода, обезбеде да прозори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и 
другим заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени. 

Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да са прозора, тераса, балкона и 
лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и 
заједничке делове зграда, и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника. 

Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да обезбеде чишћење снега и 
уклањање леда испред зграде, а у циљу несметаног функционисања зграде и простора и објеката 
изван зграде. 

 
Члан 9. 

Није дозвољено сушење рубља на отвореним деловима зграде (прозори, терасе, балкони 
и лође) који су видљиви са улице или друге јавне површине, ако у згради постоји просторија за 
сушење рубља. 

 
Члан 10. 

Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа трешење тепиха, постељине и других 
ствари, као и бацање отпада свих врста. 
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Скупштина стамбене заједнице одређује и уређује место и време тресења тепиха, 
постељних и других ствари. 

Није дозвољено на терасама, балконима и лођама држање ствари и предмета који 
нарушавају изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично). 

 
Члан 11. 

Власници и корисници посебних делова су дужни да огревни материјал држе у подруму, а 
у зградама без подрума, на местима која одреде органи стамбене заједнице. 

Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на другим 
местима која за то нису одређена. 

Места за цепање и припремање огревног материјала одређују органи стамбене заједнице. 
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена места, 

власник и корисник посебног дела зграде је дужани да очисти и доведу у ред место на којем је 
материјал био истоварен. 

Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља) и других запаљивих материјала на 
одређеним местима мора бити у складу са законским и другим прописима којима је регулисана 
ова област. 

 
Члан 12. 

На прозорима, терасама, балконима и лођама забрањено је држање ствари, односно 
предмета који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила. 

Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама, или на 
ивици истих само у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора се обављати тако 
да вода не кваси фасаду зграде, балконе, терасе или пролазнике и возила. 

 
Члан 13. 

Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да улазну капију или улазна 
врата држе откључана, осим ако зграда има спољне сигналне уређаје за позивање станара. 

Власници и корисници посебних делова зграде су дужни да улазну капију или улазна 
врата закључавају у времену од 23,00 до 4,00 часа наредног дана, од 01. априла до 30. 
септембра, односно од 22,00 до 5,00 часа наредног дана од 1. октобра, до 31. марта, ако зграда 
нема спољне сигналне уређаје за позивање станара. 

Власници и корисници посебних делова зграде који даљинским управљачем отварају 
улазну капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да 
ли је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта. 

 
Члан 14. 

У сваком улазу у зграду Управник стамбене заједнице дужан је да на видном месту 
истакне ову одлуку, списак власника и корисника посебних делова зграде који садржи име и 
презиме власника, корисника и чланова њиховох породичних домаћинстава, спрат и број стана, и 
списак заједничких делова зграде са назнаком њихове намене. 

Ако орган управљања стамбене заједнице донесе одлуку да списак из става 1. овог члана 
не истакне на видном месту дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се 
списак налази како би био доступан свим власницима и корисницима посебних делова зграде и 
надлежним органима. 

У случају промене власницика посебних делова зграде, односно броја корисника станова, 
орган управљања зградом дужан је да списак из става 1. овог члана ажурира. 

Власник стана, односно пословне просторије дужан је да органу управљања зградом 
пријави промену станара, односно број станара у року од осам дана од дана настале промене. 

 
Члан 15. 

У сваком улазу у зграду, правно лице или предузетник коме је поверено одржавање 
зграде, дужно је да на видном месту истакне упутство о начину пријаве квара на инсталацији, 
уређајима и опреми зграде. 

Орган управљања стамбене заједнице дужан је да на видном месту истакне обавештење 
о томе коме се власници и корисници посебног дела зграде могу обратити у случају квара лифта, 
инсталација, уређаја и опреме зграде, и код кога се налазе кључеви од просторија у којима су 
инсталације, уређаји и опрема зграде. 

 
Члан 16. 
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Власник или корисник посебног дела који примети да су инсталације, уређаји и опрема 
зграде или њихов део у квару, дужан је да о томе одмах обавести правно лице или предузетника 
коме је поверено одржавање зграде, односно станара одређеног за пријем и прослеђивање 
оваквих обавештења. 

 
Члан 17. 

Лифт се не може користити противно својој намени и носивости, односно за пренос тешког 
грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан, који по својој тежини и димензијама нису 
примерени техничким карактеристикама лифта. 

Упутство за употребу лифта мора бити видно истакнуто. 
У случају квара лифта, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта 

мора се истаћи упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити правно лице или 
предузетник коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара орган управљања стамбене 
заједнице. 

Орган управљања стамбене заједнице се стара о редовној контроли исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради, а у складу са позитивним законским 
прописима који уређују ту област. 

 
Члан 18. 

Власници и корисници посебног дела, односно орган управљања стамбене заједнице, 
дужни су да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и 
канализационих инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним просторијама. 

 
Члан 19. 

Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде или више зграда, могу уредити у 
складу са важећим планским актима надлежног органа Оптинске управе Алибунар, уз 
прибављање одобрења. 

 
Члан 20. 

У становима, заједничким и пословним просторијама у згради није дозвољено постављати 
или демонтирати инсталације, уређаје и опрему зграде, без сагласности надлежних јавних 
комуналних и других предузећа или вршити друге преправке без одобрења власника стана или 
пословног простора, односно носиоца права располагања на стану или пословном простору. 

Одобрење из става 1. овог члана, подразумева прибављање и других одобрења 
надлежних органа, када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно прибављање 
таквог одобрења. 

 
Члан 21. 

Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или 
на згради, дужно је да претходно о томе обавести власнике посебних делова, односно орган 
управљања стамбеном заједницом и пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по 
обављеном послу просторије у згради које су биле предмет радова или на било који начин везане 
за извођење радова, остави у исправном стању. 

Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има и власник и корисник посебног дела 
када изводи радове у стану или пословним просторијама, као и обавезу да прикаже одобрење из 
члана 20. ове Одлуке, управнику стамбене заједнице. 

Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним 
интервенцијама, не могу се изводити у време одређено као време одмора. 

 
Члан 22. 

При коришћењу стана, заједничких делова зграде, заједнички ограђеног простора који 
припада згради, ходника, кровних тераса, степеништа и приступних галерија у згради, забрањено 
је виком, буком, трчањем, скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати власнике и 
кориснике посебног дела зграде у мирном коришћењу стана. 

У време одмора, радним данима у времену од 14,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 5,00 
часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 5,00 
часова наредног дана, није дозвољено коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата и 
уређаја, као и свирање и певање, изнад собне јачине звука у стану и пословним просторијама, 
односно згради којим се ремети мир и тишина у згради. 
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Власници и корисници посебног дела зграде се у поменутом времену морају понашати на 
начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради. Забрањено је виком, буком, непристојним 
понашањем, скакањем, трчањем и сличним поступцима, нарушавати ред и мир у згради. 

Коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата, радио и телевизијских 
пријемника, као и свирање и певање у посебним деловима зграде, односно у згради, у време 
одмора у складу са одредбама ове одлуке, дозвољено је само до собне јачине звука, односно до 
дозвољеног нивоа буке. 

Изузетно од става 2. овог члана, у посебним ситуацијама (прославе, обављање радова и 
сл), у посебним деловима зграде бука може бити изнад дозвољеног нивоа, искључиво уз писану 
сагласност већине чланова скупштине стамбене заједнице, или на основу одлуке скупштине 
стамбене заједнице. 

У случају из става 3.овог члана, станари су дужни да на видном месту у згради поставе 
обавештење, односно одлуку скупштине стамбене заједнице, с тим да коришћење машина и 
уређаја, као и породично славље, не може трајати дуже од 01.00 часа после поноћи. 

У време одмора, бука у затвореним просторима зграде не сме прећи граничну вредност 
од 30 ДБ, а бука из извора изван зграде не сме прећи граничну вредност од 45 ДБ у стамбеној 
згради, односно 50 ДБ у стамбено-пословној згради. 

Одредбе. овог члана сходно се примењују и на земљиште које служи редовној употреби 
зграде. 

Орган управљања стамбеном заједницом може да одреди и други временски период као 
време одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној табли заједно са Одлуком о кућном 
реду у стамбеним зградама. 

 
Члан 23. 

Прозори на подруму морају имати решетку или густу жичану мрежу која спречава 
убацивање предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења зграде. 

 
Члан 24. 

Власници и корисници посебног дела зграде, у складу са посебним прописима о држању 
животиња, држе мачке, псе и друге животиње, дужни су да пазе да те животиње не стварају 
нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у згради. 

 
Члан 25. 

У погледу изношења и депоновања кућног смећа, као и отпадака који не спадају у кућно 
смеће (кабасто, зелени и грађевински отпад), примењују се одговарајући прописи општине 
Алибунар који регулишу ову област. 

 
I I I   НАДЗОР  

 
Инспекцијски надзор 

 
Члан 26. 

Инспекцијски надзор врши Општинска управа Алибунар преко Одељења за инспекцијске 
послове, грађвинарство, урбанизам и имовинско-правне послове - комуналног и грађевинског  
инспектора. 

Инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје 
стручна објашњења, да предузима превентивне мере, укључујући и то да обавештава субјекта 
инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указује субјекту инспекцијског надзора на 
могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, опомене субјекта 
инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у 
будућности. 

На поступање, права и обавезе  инспектора за комуналне делатности и грађевинског 
инспектора која нису уређена овим одлуком примењује се закон којим се уређује инспекцијски 
надзор. 
 

Права и обавезе комуналног инспектора Општине Алибунар 
 

Члан 27. 
У вршењу послова инспекцијског надзора комунални инспектор има право и обавезу да: 
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1. проверава да ли се власници посебних делова и власници самосталних делова 

придржавају обавеза прописаних чланом 4. ове Одлуке, 

2. проверава да ли се власници посебних делова придржавају општих правила кућног реда 

из ове Одлуке, 

3. У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор има овлашћење да прегледа 

опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију надзираног субјекта у складу 

са овом Одлуком, коју није могао да прибави по службеној дужности, саслуша и узима 

изјаве од одговорног лица стамбене заједнице (управника или професионалног 

управника), као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор у циљу 

утврђивања чињеничног стања. 

 
Дужности комуналног инспектора  

 
Члан 28. 

Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање 
неправилности које су му наложене, комунални инспектор дужан је да: 

1) наложи решењем власницима посебних и самосталних делова да се придржавају обавеза 

прописаних чланом 4. ове одлуке; 

2) наложи решењем власницима посебних делова да се придржавају општих правила кућног 

реда прописаним овом Одлуком 

Комунални инспектор општинске управе Општине Алибунар издаје прекршајни налог за 
прекршај за који је одређена новчана казна у фиксном износу. 

 
Права и обавезе грађевинског инспектора 

 
Члан 29. 

Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и обавезу да: 
1) проверава да ли се зграда и њени делови користе у складу са својом наменом; 

2) проверава да ли се коришћењем зграде доводи у опасност живот и здравље људи, 

безбедност зграде и имовине, саобраћаја, околине и животне средине; 

3) проверава да ли на изграђеној згради постоје недостаци који угрожавају безбедност 

њеног коришћења и околине; 

4) проверава да ли се у посебном делу зграде у ком се обавља пословна делатност та 

делатност обавља на начин којим се угрожава безбедност зграде и грађана, наноси 

штета згради и ометају други корисници у мирном коришћењу станова; 

5) проверава да ли је власник посебног дела зграде омогућио обављање радова у мери 

која је неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и 

материјалних добара. 

Управник, професионални управник, односно друго одговорно лице из члана 2. ове 
Одлуке дужно је да, уколико је то потребно ради утврђивања чињеница, грађевинском инспектору 
омогући потпун и несметан увид у документацију коју инспектор није могао да прибави по 
службеној дужности, као и улазак у све заједничке делове, односно самосталне делове зграде, 
уколико они представљају заједничку имовину, и вршење увиђаја у њима. 

 
Дужности грађевинског инспектора 

 
Члан 30. 

Уколико надзирани субјекат у остављеном року није предузео мере за отклањање 
неправилности које су му наложене, грађевински инспектор дужан је да: 

1) забрани решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. 

ове Одлуке, коришћење зграде, односно дела зграде уколико се она не користи у 

складу са својом наменом до прибављања одговарајућег решења надлежног органа, 

2) наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. 

ове Одлуке, доношење односно спровођење програма одржавања зграде, 

3) наложи решењем стамбеној заједници, односно другом одговорном лицу из члана 2. 

ове Одлуке, обављање радова у мери која је неопходна за отклањање непосредне 
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опасности по живот и здравље људи и материјалних добара у складу са чланом 6. oве 

Одлуке. 

Грађевински инспектор издаје прекршајни налог за прекршај за који је одређена новчана 
казна у фиксном износу. 

 
IV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 31. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице као власник посебног дела, односно зграде ако: 

1. се након истека рока прописаног решењем инспектора не придржава обавеза 

прописаних чланом 4. ове Одлуке, а у вези са чл. 28 и чл. 30. ове Одлуке; 

2. се и поред решења инспектора из члана 28. став 1. тачка 2) ове Одлуке не придржава 

општих правила кућног реда; 

3. и поред решења инспектора не омогући несметано обављање радова у мери која је 

неопходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи и 

материјалних добара у складу са чланом 30. став 1. тачка 3) ове Oдлуке; 

4. настави са коришћењем зграде, односно дела зграде након донетог решења из члана 

30. став 1. тачка 1. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице као власник посебног дела 
новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара. 

 
Прекршај стамбене заједнице 

 
Члан 32. 

Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај стамбена 
заједница ако: 

1) након истека рока прописаног решењем инспектора из члана 30. став 1. тачка 1) ове 

Одлуке не прибави одговарајуће решење надлежног органа за коришћење зграде, 

односно дела зграде у складу са њеном наменом; 

2)  након истека рока из решења инспектора не донесе програм одржавања у складу са 

чланом 30. став 1. тачка 2) ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 15.000,00 динара. 

 
V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 33.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о кућном реду у стамбеним 
зградама на територији општине Алибунар   

 
Члан 34.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Општинскoм службеном 
листу општине Алибунар, осим одредбе члана 23. ове одлуке која ће почети да се примењује у 
року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 
Број: 36-2/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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376. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 3-5. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/2016, 

113/2017 и 113/2017-др.закон),и члана 68. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа 

општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. 

године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 33/2016), у члану 16. став 1. после тачке 12. додаје се нова тачка 13. која гласи: 

''  обавља послове и припрема акта потребна за спровођење поступка закупа јавних 

површина за постављање привремених објеката у складу са законом, Статутом општине и 

одлукама општине;''. 

Досадашња тачка 13. постаје тачка 14. 

 

Члан 2. 

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

Алибунар''. 

 

Број: 016-1/2018-04 

У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

377. 
 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), чланова 20. и 
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 15. и 40. Статута Општине Алибунар („Службени 
лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/209, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локлане самоуправе за 2017. годину 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 и 
45/2018), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 
својој 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године, доноси  
 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
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Члан 1. 

У Одлуци о о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони 

облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 16/2018), члан 2. мења се и гласи: 

''Члан 2. 
Утврђује се максималан број запослених на неодређено време за систем локалне 

самоуправе Општине Алибунар на следећи начин: 
 

Назив установе Максималан број 
запослених 

Општинска управа општине Алибунар 72 

ЈКП ''Универзал'' Алибунар 54 

ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар 11 

Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар 1 

Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар 10 

УКД ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар 2 

Предшколска установа ''Полетарац'' Алибунар 56 

Туристичка организација општине Алибунар 1 

УКУПНО 207 

 

Члан 2. 

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

Алибунар''. 

 

Број: 119-3/2018-04 

У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

378. 
 

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС“,број 101/2015),члан 15. тачка 10. и члана 40. тачака 32. 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 26. седници одржаној дана 
22. октобра 2018.године доноси следеће 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПРОГРАМА  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  УСЛОВА 

ЖИВОТА  ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА  ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАВАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 У Програму за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу 
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине 
Алибунар за 2018.годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018) - у даљем тексту: 
Програм, у члану 2. став 1. мења се износ од ''9.000.000,00 динара'', тако да члан 2. став 1. сада 
треба да гласи: 
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''За реализацију Програма  планирају се средства предвиђена буџетом,као приход 
остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на 
територији општине Алибунар у 2018. години у износу од 12.000.000,00 динара''. 

 
У истом члану 2. Програма мења се став 2. тако што се у истом бришу тачка 1. и тачка 3., 

тако да тачка 2. постаје тачка 1. и у њој се мења укупан износ и додаје се још једна алинеја, тако 
да сада став 2. члана 2. Програма треба да гласи: 

 
''Средства из претходног става овог члана користиће се за: 

 
1. ИЗГРАДЊУ  ОБЈЕКАТА  ИЗ  КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 4.000.000,00 

динара: 

 
- Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу 

Алибунар – блок 2 - фаза IA, парна страна улице В.Караџића у дужини од 800 метара, у 

износу од 2.100.000,00 динара,  

- Наставак радова на изградњи, опремању и повезивању водозахвата (бунара) ''B-3/2018'', 

на излетишту Девојачки бунар, катастарска парцела број 6702, к.о Банатски Карловац, у 

износу од 1.900.000,00 динара. 

 
2. РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ-ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у укупном износу од 

8.000.000,00 динара: 

 
- Реконструкција коловоза у насељу Алибунар у улици Млинској, деоница од улице 

Ж.Зрењанина до улице Немањина у дужини од 141,00 метара и улици Немањина, деоница 

од улице Вашарске до улице Млинске у дужини од 257,00 метара, у укупном  износу од 

8.000.000,00 динара''.  

 
Члан 2. 

 На ове Измене и допуне Програма, након доношења од стране Скупштине  општине 
Алибунар, потребно је прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај. 
 

Члан 3. 
 Ове Измене и допуне Програма објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 020-161/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Недељко Коњокрад, с.р. 

 
 

379. 
 

На основу члана 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланова 15. и 40. Статута Општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на 

предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 26. седници 

одржаној дана 22. октобра 2018. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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Члан 1. 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о давању у закуп градског грађевинског земљишта у 

јавној својини општине Алибунар, број 463-13/2018-04 од 18. маја 2018. године, објављена у 

''Службеном листу општине Алибунар'', број 16/2018. 

 

Члан 2. 

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

Алибунар''. 

 

 

Број: 463-25/2018-04 

У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

380. 
 

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'' бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2013, 132/2014 и 145/2014) и чланова 15. и 40. Статута 

општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 

3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 26. 

седници која је одржана дана 22. октобра 2018. године доноси  

 

 

ПРОГРАМ  

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Овим Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар за 

2018. годину (у даљем тексту: Програм) обухваћене су парцеле предвиђене за отуђење током 

2018. години (опремљене или у поступку припреме). 

  Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским 

актима и одлукама Општине Алибунар. Отуђење грађевинског земљишта које се налази у јавној 

својини Општине Алибунар спроводи се у поступку јавног надметања или прикупљањем писмених 

понуда на основу спроведеног јавног огласа, по тржишним условима, односно у поступку 

непосредне погодбе. 

Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити и по цени која је мања од тржишне цене 

или се може отуђити без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе, а на начин и под 

условима прописаним законом.  

За отуђење грађевинског земљишта у 2018. години предвиђене су следеће парцеле:  

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Катастарска 
парцела број 

Катастарска 
општина 

Лист 
непокретности 

Локација Површина  
m2 

1396      Алибунар 5624 Индрустријска зона - брег 9344 

1395/2 Алибунар 5624 Индрустријска зона - брег 3741 
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1350 Алибунар 4117 Нови блок -брег 10748 

821/8 Банатски 
Карловац  

5105 Радна зона  
Железничка станица  

2425 

 

Отуђење осталих парцела – грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар, 

које нису обухваћене овим Програмом, могуће је спровести уколико су испуњени услови 

предвиђени законом и важећом планском документацијом, и уколико је њихово отуђење од 

интереса за Општину Алибунар. 

Овај Програм биће објављен у ''Службеном листу Општине Алибунар''. 

 

 

Број: 463-26/2018-04 

У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

381. 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
7220/09, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 
50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/2004 и 
88/2010) и члана 15. и 40. Статута општине Aлибунар (''Службени лист општине Aлибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Aлибунар, по прибављеном 
позитивном мишљењу Комисије за планове, на 26. седници одржаној 22. октобра 2018. године, 
доноси 

 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА КОМПЛЕКС СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ГОРИВОМ У ЦЕНТРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације за комплекс станице за снабдевање 

моторних возила горивом у централном подручју насељеног места Алибунар - (у даљем тексту: 
План). 
 

Члан 2. 
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата 

Плана ће се дефинисати Нацртом плана. 
Опис границе обухвата Плана:  
Границом обухвата Плана обухваћен је део катастарске парцеле 1182/1. Граница обухвата 

Плана иде северо - западном границом катастарске парцеле 1182/1, затим делом северо – 
источном границом парцеле 1182/1 до тромеђе са кп.бр. 2393 и 910, пресеца кп.бр. 1182/1 до међе 
са кп.бр. 1186; наставља северном границом кп.бр. 1186 и 1184 (које не обухвата), пресеца поново 
кп.бр. 1182/1  до кп.бр. 1187/1, наставља према северу југо – западном границом кп.бр. 1182/1 и 
затвара се на четворомеђи парцела 1182/1, 2391/1, 659/2 и 2395. 

Прелиминарна површина обухвата Плана износи 0,53 ha. 
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 
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Члан 3. 
Плански документ вишег реда који је и основ за израду Плана је План генералне регулације 

насељеног места Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` бр. 31/2017). 
Основне смернице из ПГР-а 
За предвиђено подручје Плана прописана је израда плана детаљне регулације. 

Дефинисане су смернице развоја и основна намена површина у обухвату Плана, које се кроз 
израду плана детаљне регулације разрађују у складу са законом, за ниво директног спровођења. 

Подлоге за израду Плана 
За потребе израде Плана прибавиће се адекватни подаци и подлоге од надлежног РГЗ-а – 

Службе за катастар непокретности Алибунар, као и катастарско-топографски план у размери 
1:1000. 
 

Члан 4. 
План се ради у складу са Законом о планирању и изградњи, а према принципима 

дефинисаним у Плану генералне регулације насељеног места Алибунар. 
 

Члан 5. 

Циљ израде Плана је дефисање намене површина у складу са реалним потребама и у 
складу са постојећим начиним коришћења земљишта у оквиру предметног простора, као и 
дефинисање површина јавних намена и осталих намена, како би се прецизирали власници, 
односно управљачи земљишта, уз прописивање услова за реконструкцију, уређење и заштиту 
простора. 
 

Члан 6. 
План се односи на одређивање намена површина у оквиру границе Плана, са 

дефинисањем плана парцелације јавног земљишта. У оквиру јавног земљишта потребно је 
посебно дефисати саобраћајне површине за путеве (коловоз), тротоаре, паркинг површине и  
пешачке саобраћајнице. Такође, посебно дефинисати површине за путно зеленило, као и друге 
врсте јавног зеленила, ако постоје. На површинама остале намене издвајају се површине станице 
за снабдевање горивом, и друго, према захтевима носиоца израде Плана. 

Обзиром на постојање других намена на површинама јавне намене, дефисати статус ових 
површина и објеката, уз анализу бонитета самих објеката. Дефинисати статус објеката и 
површина, као површина остале намене, или као компатибилне намене на површинама јавних 
намена. 
 

Члан 7. 
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана. 

 
Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбеђује иницијатор израде Плана – предузеће ''Лукоил 
Србија'' а.д, са седиштем у Новом Београду, улица Булевар Михајла Пупина бр. 165д – (у даљем 
тексту: Инвеститор). 

Процењена средства потребна за израду Плана износе 800.000,00 динара. 
 

Члан 9. 
Носилац израде Плана је ОУ Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, 

грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Носилац израде). 
 

Члан 10. 
После доношења ове Одлуке, Носилац израде ће организовати  упознавање јавности са 

општим циљевима и сврхом израде Плана, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања 
раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на 
интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

 
Члан 11. 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли 
и излаже се на јавни увид. 
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Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 
дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни 
увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, 
као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 
 

Члан 12. 
Саставни део ове Одлуке је Решење да није потребна израда стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину, донето од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, 
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, под бројем 501-53/2018-05, од 
16.10.2018. године. 

 
Члан 13. 

План ће бити сачињен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном 
облику, од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак 
плана у дигиталном облику чувати у својој архиви обрађивач Плана и Инвеститор, а преостали 
примерци ће се чувати у органима Општине. 
 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 350-19/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

382. 

 

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УСРС и 14/2016) и члана 
40. 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 и по добијеној 
сагласности Министарства за заштиту животне средине РС, бр. 101-00-00470/2018-02 од 
23.04.2018. године, Скупштина општине Алибунар на својој 26. седници одржаној дана 22. октобра 
2018. године, доноси  
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У 2018. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине 
Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни 
период до 31.12.2018. године (у даљем тексту: Програм). 

  

Члан 2. 

Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном 
периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за 
решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите 
животне средине и друге посебне законе. 

Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног 
евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује 
од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о 
утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине Алибунар“, 
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број 37/2015), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о 
врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и 
обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005, 
6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора средстава у складу са законом. 
Наведена средства чине приход Фонда. 

Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности 
предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, 
као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области 
заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним 
комуналним предузећима и месним заједницама насељених места. 

  

Члан 3. 

Финансијска средства Фонда се планирају за: 

1. Опремање привремене локације санитарне депоније на локацији утврђеној у 

Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са 

израдом потребне урбанистичке документације; 

2. Израда одговарајуће пројектне документације извођења сакупљачких станица у ужим 

централним зонама насеља градског карактера, тј. у Алибунару, Банатском Карловцу и 

Владимировцу у циљу раздвајања отпада по врстама и карактеристикама сходно 

Локалном плану управљања отпадом општине Алибунар, односно Закону о управљању 

отпадом; 

3. Израда Локалног акционог плана управљања  отпадом – ревизија;   

4. Израда студије Анализа утицаја полена на територији општине Алибунар; 

5. Израда Стратегије заштите животне средине на територији општине Алибунар;    

6. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на 

подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу 

са решењима из пројектне документације и са циљем потпомагања природне обнове и 

успостављање састојина аутохтоних лишћара; 

7. Планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих 

јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини; 

8. Кошење зелених површина јавне намене по свим насељеним местима у општини;  

9. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то: 

a. организовање манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама, 

Месним заједницама и надлежним ЈКП и обележавање значајних датума утврђених 

у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално едукативних 

радионица; 

б.   подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање 
са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, 
предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација 
амбијетално едукативних радионица у природи (локални паркови, излетиште 
Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног 
дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са 
Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним 
предузећем по свим насељеним местима општине Алибунар; 

10. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце 

животне средине за којима се укаже потреба, а посебно: 

- коришћења природних ресурса и добара, 

- квалитета ваздуха, 

- комуналне буке, 

- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима; 

11. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине; 

12. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине. 

 

Члан 4. 
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Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – 
Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма. 

Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива 
средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и 
комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и 
здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа. 

Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне 
средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине 
Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно 
истакнутим утрошком средстава. 

  

Члан 5. 

Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар 
прикупљена у претходној 2017. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у 
Програму за 2017. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне 
средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2018. годину. 

  

Члан 6. 

Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до 
доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог. 

  

 

Број: 501-57/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

383. 
 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 
15/2016) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног 
одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, на 26. седници одржаној дана 
22. октобра 2018. године, доноси 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
КАО ДЕЛУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2018. годину 

као делу Програма пословања Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' 

Алибунар, коју је донео Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа 

''Алибунар'' Алибунар. 

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

 
 
Број: 400-91/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.10.2018. 

 

 

Број 37– Страна 23 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

384. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' 
Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измену и допуну финансијског плана Општинске библиотеке 

''Вук Караџић'' Алибунар за 2018. годину, коју је донео директор Општинске библиотеке 

''Вук Караџић'' Алибунар. 

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

 
 

Број: 400-92/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

385. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 
120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Туристичке организације 
општине Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну финансијског плана Туристичке организације 

општине Алибунар за 2018. годину, коју је донео директор Туристичке организације 

општине Алибунар. 

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

 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.10.2018. 

 

 

Број 37– Страна 24 

Број: 400-93/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

386. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 
120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Установе културних 
делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. 
године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Даје се сагласност на Другу измену и допуну финансијског плана Установе културних 

делатности ‘'Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар за 2018. годину, коју је 

донео директор Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' 

Алибунар. 

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

 
 

Број: 400-94/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

387. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018), члана 40. и 117.  Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и 
члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Дома здравља ''Алибунар'' 
Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.10.2018. 

 

 

Број 37– Страна 25 

 
1. Даје се сагласност на Прву измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, коју је 

донео директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар. 

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

 
 
Број: 400-95/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

388. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
128/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117.  Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и 
члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад ''1. 
март'' Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР 

 
 

1. Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, 

који је донео Управни одбор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар. 

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

 
 
Број: 400-96/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

389. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 26. седници од 22. октобра 
2018. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 

ЗА ШКОЛСКУ-РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.10.2018. 

 

 

Број 37– Страна 26 

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' 

Алибунар за школску-радну 2018/2019. годину, бр. 222-4/2018 од 13.09.2018.г., који је 

усвојен од стране Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар 

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

 
  
Број: 022-28/2018-04 
Алибунар, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 
 

390. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Предшколске установе ''Полетарац'' 
Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, 

који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар. 

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

 
 
Број: 400-97/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 
 

391. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''Братство и 
јединство'' Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.10.2018. 

 

 

Број 37– Страна 27 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе „Братство и јединство“ 

Алибунар, који је донео Школски одбор Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар. 

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

 
 
Број: 400-98/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

392. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''Душан Јерковић'' 
Банатски Карловац, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски 

Карловац, који је донео Школски одбор Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски 

Карловац . 

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

 
 
Број: 400-99/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

393. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
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(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''1.мај'' 
Владимировац, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1.МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ 
 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''1.мај'' Владимировац, који је 

донео Школски одбор Основне школе ''1.мај'' Владимировац.  

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

 
 
Број: 400-100/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

394. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''2.октобар'' 
Николинци, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ 
 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''2.октобар'' Николинци, који је 

донео Школски одбор Основне школе ''2.октобар'' Николинци.  

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

 
 
Број: 400-101/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.10.2018. 
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395. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''3.октобар'' Локве, на 
26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3. ОКТОБАР'' ЛОКВЕ 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''3.октобар'' Локве, који је донео 

Школски одбор Основне школе ''3.октобар'' Локве.  

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

 
 
Број: 400-102/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

396. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''Т.Г. Масарик'' 
Јаношик, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''Т. Г. МАСАРИК'' ЈАНОШИК 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик, који је 

донео Школски одбор Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик.  

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

 
 
Број: 400-103/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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397. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''Милош Црњански'' 
Иланџа, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА 

 
1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа, који 

је донео Школски одбор Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа.  

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

 
 
Број: 400-104/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

398. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе ''Сава Вељковић'' 
Добрица, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА 

 
1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, који 

је донео Школски одбор Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица.  

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

 
 
Број: 400-105/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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399. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Економско-трговинске школе ''Доситеј 
Обрадовић'' Алибунар, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР 
 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2018. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј 

Обрадовић'' Алибунар, који је донео Школски одбор Економско-трговинске школе ''Доситеј 

Обрадовић'' Алибунар.  

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

 
 
Број: 400-106/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

400. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Алибунар, 
на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР  

 
1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Алибунар, који је донео Савет Месне заједнице Алибунар. 

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

 
 
Број: 400-107/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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401. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Банатски 
Карловац, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ  

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Банатски Карловац, који је донео Савет Месне заједнице Банатски Карловац. 

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

 
 
Број: 400-108/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

402. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице 
Владимировац, на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ  

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Владимировац, који је донео Савет Месне заједнице Владимировац. 

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

 
 
Број: 400-109/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 22.10.2018. 

 

 

Број 37– Страна 33 

403. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Николинци, 
на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ  

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Николинци, који је донео Савет Месне заједнице Николинци. 

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

 
 
Број: 400-110/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

404. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Локве, на 26. 
седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ  

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Локве, који је донео Савет Месне заједнице Локве. 

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

 
 
Број: 400-111/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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405. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Селеуш, на 
26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ  

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Селеуш, који је донео Савет Месне заједнице Селеуш. 

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

 
 
Број: 400-112/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

406. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Иланџа, на 
26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА  

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Иланџа, који је донео Савет Месне заједнице Иланџа. 

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

 
 
Број: 400-113/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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407. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 128/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. 
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 
18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Добрица, на 
26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА  

 
 

1. Даје се сагласност на Другу измени у допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне 

заједице Добрица, који је донео Савет Месне заједнице Добрица. 

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

 
 
Број: 400-114/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

408. 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама 
(''Службени гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину 
рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о 
образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 
4/2011) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања 
и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 26. седници од 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА 

 ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције члана у Штабу за ванредне ситуације Општине Алибунар (у 

даљем тексту: Штаб) следећа лица: 
1) Вишња Стефановић Диклић; 

2) Ивица Росић; 

3) Власто Марић; 

4) Саша Цветковић. 

 
Члан 2. 

ПОСТАВЉАЈУ СЕ на функције члана у Штабу следећа лица: 
1) Сања Жебељан, в.д. начелника Општинске управе општине Алибунар; 

2) Коса Николић, начелница Одељења за привреду, јавне службе и развој у Општинској 

управи општине Алибунар; 

3) Зорана Братић, в.д.директора ЈКП ''Универзал'' Алибунар; 

4) Дејан Старчевић, начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинскоправне послове у Општинској управи општине Алибунар. 
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Члан 3. 

Разрешенима са функције у Штабу мандат престаје даном разрешења, односно 22. 
октобра 2018. године. 

Постављенима на функције у Штабу мандат почиње да тече од дана постављења, односно 
од 22. октобра 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Штаба. 
 

Члан 4. 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 020-158/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

409. 
 

На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе културних делатности ''Центар за 
културу општине Алибунар'' (''Службени лист општине Алибунар'', број 30/2012) и члана 40. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, 
Скупштина општине Алибунар, на 26. седници одржаној 22. октобра 2018. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕKТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

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

делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар. 

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

културу општине Алибунар'' трајаће до избора директора Установе културних 

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

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

културу општине Алибунар'' почиње да тече даном именовања, односно од 22. октобра 

2018. године. 

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

 
 

Број: 022-29/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

410. 

 

        На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 
15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 
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83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 40. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' из Алибунара ради 
усклађивања са Законом о јавним предузећима (''Службени лист општине Алибунар'' број 22/2016), 
а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине 
Алибунар на 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Рилак функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа ''Универзал'' Алибунар из реда представника оснивача, на лични захтев. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Пребирачевић на функцију члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар из реда представника оснивача. 

3. Мандат разрешеног члана Надзорног одбора престаје даном разрешења, а мандат 

именованог члана Надзорног одбора почиње даном именовања, односно 22. октобра 2018. 

године и трајаће најдуже до истека мандата Надзорног одбора. 

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

 
Број: 023-22/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

411. 
 

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Служебни 
гласник Републике Србије'', број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 32. Закона о локланој самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 128/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. и члана 
117.  Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени 
лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на 
предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 26. седници од 22. 
октобра 2018. године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције чланова Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' 

Алибунар изабраних из реда представника Савета родитеља: 

1) Јелена Дадић Шорђан из Алибунара, 

2) Светлана Шукунда из Владимировца. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ  на функцију чланова Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' 

Алибунар из реда представника Савета родитеља: 

1) Гордана Томић Тубић из Алибунара, 

2) Светлана Јосиљевић из Владимировца. 
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3. Мандат разрешених чланова престаје даном разрешења, а мандат новоименованих 

чланова Управног одбора почиње даном именовања, односно од 22. октобра 2018. године 

и трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 
 

Број: 022-30/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобрала 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

412. 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина 
општине Алибунар на својој 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСTВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР 
 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Станислава Секулић из Алибунара функције члана Школског одбора 

Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар из реда представника Савета 

родитеља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела Попин из Алибунара на функцију члана Школског одбора 

Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар из реда представника Савета 

родитеља. 

3. Мандат разрешеног члана престаје даном разрешења, а мандат новоименованог члана 

Школског одбора почиње даном именовања, односно од 22. октобра 2018. године и 

трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 
 
Број: 022-31/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 
 

413. 
 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
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гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина 
општине Алибунар на својој 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ  
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ др Динка Кожокар Даждеа функције члана Школског одбора Основне 

школе ''3.октобар'' Локве из реда представника оснивача. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Васа Даждеа на функцију члана Школског одбора Основне школе 

''3.октобар'' Локве из реда представника оснивача. 

3. Мандат разрешеног члана престаје даном разрешења, а мандат новоименованог члана 

Школског одбора почиње даном именовања, односно од 22. октобра 2018. године и 

трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора. 

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

 
 
Број: 022-32/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

414. 
 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина 
општине Алибунар на својој 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''Т.Г. МАСАРИК'' ЈАНОШИК  
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Иван Листмајер из Јаношика функције члана Школског одбора 

Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик из реда представника запослених. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Ондреј Урбан из Јаношика на функцију члана Школског одбора Основне 

школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик из реда представника запослених. 

3. Мандат разрешеног члана престаје даном разрешења, а мандат новоименованог члана 

Школског одбора почиње даном именовања, односно од 22. октобра 2018. године и 

трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 
 
Број: 022-33/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
 
 

415. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије 
за кадровска, административна питања и радне односе, на 26. седници одржаној дана 22. октобра 
2018. године, доноси:  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. У Комисију за сарадњу са месним заједницама на територији општине Алибунар на 

функцију чланова именују се: 

- Милојка Голубовић,  

- Ивана Нешић, 

- Стеван Пенца, 

- Моника Лацку. 

2. Мандат чланова Комисије тече од дана доношења овог Решења, односно од 22. октобра 

2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије. 

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

 

 

Број: 020-159/2018-04. 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

416. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 55. став 1. и члана 117. 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 26. седници од 22. октобра 2018. године, доноси: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

РАДНОГ ТЕЛА ЗА САРАДЊУ СА ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА  
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР 

 
1. У Радно тело за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач Општина 

Алибунар на функцију чланова именују се: 

- Душанка Васовић Јованов, 

- Оливера Настановић, 

- Бранко Дадић. 
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2. Мандат новоизабраних чланова почиње да тече даном именовања, а трајаће најдуже 

до истека мандата Радног тела. 

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

 

Број: 020-160/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

417. 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина 
општине Алибунар на својој 26. седници одржаној дана 22. октобра 2018. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 
 

1. У Школски одбор Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда 

представника оснивача разрешава се Дарко Симовић, а именује се Жељко 

Радовановић. 

2. У Школски одбор Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда 

представника оснивача разрешава се Изабела Јовановић, а именује се Слађана 

Стојановић. 

3. Мандат чланова Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора, 

а почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 22. октобра 2018. 

године. 

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

 
 
Број: 022-34/2018-04 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

418. 
 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', 
број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 
40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе, на 26. седници одржаној дана 22. октобра 
2018. године, доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

 

1. У Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија) именује се Петар Мохан, 

одборник у Скупштини општине Алибунар. 

2. Мандат члана Комисије тече од дана доношења овог Решења, односно од 22. октобра 

2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије. 

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

 

 
Број: 020-162/2018-04. 
У Алибунару, дана 22. октобра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

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

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

372. Одлука о давању сагласности на конверзију дуга пореског обвезника ''ЈАТ Техника'' 
д.о.о. Београд у удео Општине Алибунар у капиталу субјекта приватизације 

1 

373. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању земљишта у закуп 2 

374. Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду и уређењу 2 

375. Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 
општине Алибунар 

6 

376. Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Алибунар 

14 

377. Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе 
општине Алибунар за 2018. годину 

14 

378. Измене и допуне Програма за унапређење услова живота локалне заједнице а 
посебно за изградњу инфраструктурних објеката и дуригх објеката у циљу 
побољшања услова живота општине Алибунар за 2018. годину 

15 

379. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању у закуп градског грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Алибунар 

16 

380. Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар за 
2018. годину 

17 

381. Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс станице за снабдевање 
моторних возила горивом у централном подручју насељеног места Алибунар 

18 

382. Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2018. години 20 

383. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 
2018. годину као делу Програма пословања Јавног аутотранспортног предузећа 
''Алибунар'' Алибунар за 2018. годину 

22 

384. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана 
Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар за 2018. годину 

23 

385. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Туристичке 
организације општине Алибунар за 2018. годину 

23 

386. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана 
Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар за 
2018. годину 

24 

387. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Дома здравља 
''Алибунар'' Алибунар 

24 

388. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана 
коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Центра за 
социјални рад ''1.март'' Алибунар 

25 

389. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 
''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2018/2019. годину 

25 

390. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Предшколске установе 
''Полетарац'' Алибунар 

26 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 
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391. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Братство и 
јединство'' Алибунар 

26 

392. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Душан 
Јерковић'' Банатски Карловац 

27 

393. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''1.мај'' 
Владимировац 

27 

394. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''2.октобар'' 
Николинци 

28 

395. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''3.октобар'' 
Локве 

29 

396. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Т.Г. 
Масарик'' Јаношик 

29 

397. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Милош 
Црњански'' Иланџа 

30 

398. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Основне школе ''Сава 
Вељковић'' Добрица 

30 

399. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2018. годину Економско-трговинске 
школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар 

31 

400. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Алибунар 

31 

401. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Банатски Карловац 

32 

402. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Владимировац 

32 

403. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Николинци 

33 

404. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Локве 

33 

405. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Селеуш 

34 

406. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Иланџа 

34 

407. Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Финансијског плана за 
2018. годину Месне заједнице Добрица 

35 

408. Решење о разрешењу и постављењу чланова Општинског штаба за ванредне 
ситуације 

35 

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

36 

410. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа ''Универзал'' Алибунар 

36 

411. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске 
установе ''Полетарац'' Алибунар 

37 

412. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 
''Братство и јединство'' Алибунар 

38 
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413. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 
''3.октобар'' Локве из реда представника оснивача 

38 

414. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т.Г. 
Масарик'' Јаношик из реда представника запослених 

39 

415. Решење о именовању чланова Комисије за сарадњу са месним заједницама на 
територији општине Алибунар 

40 

416. Решење о именовању чланова Радног тела за сарадњу са предузећима и 
установама чији је оснивач општина Алибунар 

40 

417. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 
''Душан Јерковић'' Банатски Карловац 

41 

418. Решење о именовању члана Комисије за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар 

41 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

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

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


