
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 38. Алибунар, 01. новембар 2019. године Бесплатан примерак Број 42 

 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

375. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 

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

истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2015) и члана 40. тачка 7. Статута Општине Алибунар – 

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

стране НИС А.Д. Нови Сад – Дирекције за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, 

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

контурно-истражне бушотине Lo-x-2 на бушотински цевовод истражне бушотине Lo-x-1, што између 

осталог обухвата и радове на парцелама број 6711. и 6668. к.о. Локве, које су у јавној својини 

Општине Алибунар, а на предлог Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 32. седници, одржаној дана 14. октобра 2019. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НА ПОДРУЧЈУ К.О. ЛОКВЕ 

 

1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Дирекцији за управљање имовином, са 

седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да на земљишту у јавној својини 

Општине Алибунар – парцеле број 6711. и 6668. к.о. Локве – остало земљиште – 

некатегорисани путеви, врши извођење радова по упрошћеном рударском пројекту ради 

повезивања контурно-истражне бушотине Lo-x-2 на бушотински цевовод истражне 

бушотине Lo-x-1. 

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

Општине Алибунар. 

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

пређашње исправно стање. 

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

Решења. 

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

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднео молбу за 

давање сагласности за извођење радова по УРП ради повезивања контурно-истражне бушотине 

Lo-x-2 на бушотински цевовод истражне бушотине Lo-x-1. Према Елаборату за исходовање услова 
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број 5096, од 03.2019. године, израђеног од стране ''Неопетрол Инжењеринг'' д.о.о. Нови Сад, 

извођење радова се између осталих планира и на парцелама број 6711 и 6668 к.о. Локве. 

Предметне парцеле су у јавној својини Општине Алибунар. 

 Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-52/1-19-05 од 16.09.2019. 

године, издатој од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, парцеле број 6711 и 6668 к.о. Локве се налазе у зони 

пољопривредног земљишта у обухвату експлоатационог поља нафте и гаса, а налазе се у јавној 

својини општине Алибунар, при чему представљају парцеле некатегорисаних путева. 

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

истраживањима с обзиром на то да се ради о одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса. 

Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

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

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцелама број 6711 и 6668 к.о. Локве, 

под условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, као и да 

након завршетка раова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

 Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Број: 351-215/2019-04 

Алибунар, 14. октобра 2019. godine 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

376. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 

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

истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2015) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар – 

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

стране НИС А.Д. Нови Сад – Дирекције за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, 

улица Народног Фронта бр. 12, ради давања сагласности за извођење радова по Упрошћеном 

рударском пројекту ради изградње пролаза цевовода СС-1 Јерменовци – ОС Јерменовци испод 

канала ДТД РП за реконструкцију катодне заштите ОС Јерменовнци, што између осталог обухвата 

и радове на парцели број 617/1 к.о. Јаношик, која је у јавној својини Општине Алибунар, а на 

предлог Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 32. седници, одржаној дана 14. октобра 2019. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НА ПОДРУЧЈУ К.О. ЈАНОШИК 

 

1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Дирекцији за управљање имовином, са 

седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да на земљишту у јавној својини 

Општине Алибунар – парцели број 617/1 к.о. Јаношик – остало земљиште површине 612 

m2 – некатегорисани пут, врши извођење радова по Упрошћеном рударском пројекту – 

изградња пролаза цевовода СС-1 Јерменовци – ОС Јерменовци испод канала ДТД РП за 

реконструкцију катодне заштите ОС Јерменовци. 

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

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да након завршетка радова предметну парцелу доведе у 

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

Решења. 

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

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднео молбу за 

давaње сагласности за извођење радова по УРП – изградња пролаза цевовода СС-1 Јерменовци – 

ОС Јерменовци, испод канала ДТД РП за реконструкцију катодне заштите ОС Јерменовци. Према 

Елаборату за исходовање услова број 5094 од 02.2019. године, израђеног од стране ''Неопетрол 

Инжењеринг'' д.о.о. Нови Сад, извођење радова се између осталог планира и на парцели број 

617/1 к.о. Јаношик. Предметна парцела је у јавној својини општине Алибунар. 

 Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-10/1-19-05 од 15.08.2019. 

године, издатој од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, парцела број 617/1 к.о. Јаношик се налази у зони 

пољопривредног земљишта у обухвату експлоатационог поља нафте и гаса, а налази се у јавној 

својини општине Алибунар, а представља парцелу некатегорисаног пута. 

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

истраживањима с обзиром на то да се ради о одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса. 

Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

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

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцели број 617/1 к.о. Јаношик, под 

условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, као и да након 

завршетка раова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

 Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Број: 351-216/2019-04 

Алибунар, 14. октобра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

377. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 

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

истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2015) и члана 40. тачка 7. Статута Општине Алибунар – 

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

стране НИС А.Д. Нови Сад – Дирекције за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, улица 

Народног Фронта бр. 12, ради давања сагласности за извођење радова изградње рударског објекта 

повезивања нове бушотине Lo-028 до постојећег колекторског прикључка на СС Локве, као и 

постављање нисконапонског електроенергетског кабла и прилаз бушотини, што између осталог 

обухвата и радове на парцелама број: 6666, 6668, 6660 и 6715. к.о. Локве, које су у јавној својини 

Општине Алибунар, а на предлог Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 32. седници, одржаној дана 14. октобра 2019. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НА ПОДРУЧЈУ К.О. ЛОКВЕ 
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1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Дирекцији за управљање имовином, са 

седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да на земљишту у јавној својини 

Општине Алибунар – парцеле број: 6666, 6668, 6660 и 6715. к.о. Локве – остало земљиште – 

некатегорисани путеви, врши извођење радова по упрошћеном рударском пројекту ради 

постављања цевовода за транспорт флуида од бушотине Lo-028 до постојећег колекторског 

прикључка на СС Локве, као и постављања нисконапонског електроенергетског кабла и 

прилаз бушотини. 

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

Општине Алибунар. 

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

пређашње исправно стање. 

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

Решења. 

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

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднео молбу за 

давање сагласности за извођење радова по УРП ради ради постављања цевовода за транспорт 

флуида од бушотине Lo-028 до постојећег колекторског прикључка на СС Локве, као и постављања 

нисконапонског електроенергетског кабла и прилаз бушотини. Према Елаборату за исходовање 

услова, број 126-19 од 06.2019. године, израђеног од стране ''НИС Нафтагас НТЦ'', извођење 

радова се између осталих планира и на парцелама број: 6666, 6668, 6660 и 6715. к.о. Локве. 

Предметне парцеле су у јавној својини Општине Алибунар. 

 Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-46/2019-05 од 17.09.2019. 

године, издатој од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, предметне парцеле се налазе у зони пољопривредног 

земљишта у обухвату експлоатационог поља нафте и гаса, а налазе се у јавној својини општине 

Алибунар, при чему представљају парцеле некатегорисаних путева. 

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

истраживањима с обзиром на то да се ради о одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса. 

Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

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

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцелама, број: 6666, 6668, 6660 и 6715. 

к.о. Локве, под условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, 

као и да након завршетка раова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

 Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Број: 351-217/2019-04 

Алибунар, 14. октобра 2019. godine 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

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

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

375. Решење о давању сагласности на извођење радова на земљишту у јавној својини 
општине Алибунар на подручју к.о. Локве 

1 

376. Решење о давању сагласности на извођење радова на земљишту у јавној својини 
општине Алибунар на подручју к.о. Јаношик 

2 

377. Решење о давању сагласности на извођење радова на земљишту у јавној својини 
општине Алибунар на подручју к.о. Локве 

3 

   
   
   
   

   

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

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

Вукоман Пајевић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


