
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 38. Алибунар, 29. новембар 2019. године Бесплатан примерак Број 46 

 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

386. 
 

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Општинског већа 
општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 33. седници одржаној дана 28. 
новембра 2019. године доноси 

 
О Д Л У К У 

О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 
 

I  Основне одредбе 
 

Предмет Одлуке 
 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак организовања и спровођења јавне 

расправе у поступку доношења прописа и других општих аката, односно планских документата из 
надлежности Општине Алибунар (у даљем тексту: Општина). 
 

Појам јавне расправе 
 

Члан 2. 
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред 

предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку 
припреме одређеног акта. 

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, одлуке, плана и другог акта у 
припреми), ако овом одлуком није другачије предвиђено, а може се спровести и раније на предлог 
органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 
1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној 

расправи у писаној или електронској форми и 

2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа 

Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима 

удружења грађана и средстава јавног обавештавања (у даљем тексту: отворени 

састанак). 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова 
Општине обезбеди учешће у јавној расправи. 
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Отворени састанак се организује у седишту Општине, а изузетно се може дорганизовати и 
ван седишта, на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет 
јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за целу 
територију Општине, а у случају да се јавна расправа спроводи о питањима од интереса за 
грађане дела територије, или за одређену категорију грађана, јавна расправа се може 
организовати само за тај део, односно у оквиру те категорије грађана. 
 

Време трајања јавне расправе 
 

Члан 3. 
Јавна расправа траје најмање 15 дана. 
Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено организовање и 

спровођење. 
 

Објављивање отпочињања рада на припреми прописа 
 

Члан 4. 
Орган Општине надлежан за припрему прописа дужан је да на интернет презентацији 

Општине и на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа који 
доноси Скупштина општине. 

Обавештење из става 1. овог члана објављује се у року од 3 дана од дана почетка израде 
тог прописа. 
 

Врсте јавних расправа 
 

Члан 5. 
Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, односно 

предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна расправа). 
Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се обавезно спроводи у поступку припреме 

аката утврђених овом одлуком у складу са законом, односно Статутом. 
Факултативна јавна расправа је јавна расправа оја се може спровести у поступку 

доношења других општих аката из надлежности Скупштине општине, под условима и по потупку 
предвиђеном овом одлуком, у складу са Статутом. 
 

II  Обавезна јавна расправа 
 

Када се спроводи обавезна јавна расправа 
 

Члан 6. 
Јавна расправа обавезно се организује и спроводи: 
1) у поступку припреме Статута; 

2) у поступку припреме буџета Општине; 

3) у поступку припреме Плана развоја и докумената јавних политика Општине; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом. 

Орган Општине надлежан за припрему прописа и друго акта из става 1. овог члана, 
односно радно тело Скупштине општине образовано за његову припрему, дужно је да поред 
обавештења из члана 4. ове Одлуке објављујје и информације и податке, односно повезана 
документа од значаја за припрему прописа и другог акта из става 1. овог члана, ако је то 
предвиђено овом Одлуком. 

Обавештење са информацијама и подацима, односно документацијом из става 2. овог 
члана, објављује се у року од 3 дана од дана почетка израде прописа и другог акта из става 1. овог 
члана. 
 

Организовање и спровођење обавезне јавне расправе 
 

Члан 7. 
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Обавезну јавну расправу организује и спроводи Општинско веће, на начин и у време које 
предложи орган, односно радно тело Скупштине надлежно за утврђивање, односно за припрему 
нацрта акта.  

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по поступку прописаном овом одлуком за 
јавну расправу о нацрту општег акта, ако овом одлуком није другачије предвиђено. 
 

1. Јавна расправа у поступку припреме Статута 

 
Јавна расправа о нацрту Статута, односно одлуке о промени Статута 

 
Члан 8. 

У поступку доношења новог или промене постојећег Статута, јавае расправа се спроводи о 
нацрту Статута, односно нацрту одлуке о промени Статута. 

Радно тело Скупштине општине надлежно за припрему нацрта Статута, односно нацрта 
одлуке о промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 4. ове Одлуке објави и основне 
информације о планираним решењима која ће бити предложена. 
 

Када се не мора спровести јавна расправа 
 

Члан 9. 
Ако се промена Статут апредлаже само ради усклађивања са законом које се врши путем 

преузимања прецизних законских решења, Скупштина општне може актом о приступању промени 
Статута одлучити да се јавна расправа не спроведе, ако законом није другачије предвиђено. 
 

2. Јавна расправа у поступку припреме буџета 

 
Када се спроводи јавна расправа 

 
Члан 10. 

У поступку припреме буџета, јавна расправа се спроводи о: 
1) нацрту плана јавних инвестиција и 

2) нацрту одлуке о буџету. 

 
Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 

 
Члан 11. 

Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач капиталног пројекта у смислу закона 
и другог прописа којим се уређује поступак припреме буџета, може одлучити да о предлозима 
идеја за капиталне пројекте из своје надлежности, консултује грађане путем јавне анкете, односно 
другог облика консултовања. 

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта плана објављују се и 
информације о резултатима консултација уколико су претходно спроведене у складу са ставом 1. 
овог члана. 

Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката за укључивање у предлог 
финансијског плана и ревидирани план јавних инвестиција, директни корисник буџета, односно 
орган надлежан за финансије и Општинско веће, водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим 
у јавној расправи. 
 

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 
 

Члан 12. 
Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о буџету Општинско веће мора објавити најмање 

10 дана од дана одржавања јавне расправе. 
 

3. Јавна расправа у поступку припреме планских докумената Општине 

 
Када се спроводи јавна расправа 

 
Члан 13. 

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме: 
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1) Плана развоја Општине и 

2) документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план). 

 
Јавна расправа у припреми Плана развоја 

 
Члан 14. 

Јавна расправа у припреми Плана развоја Општине спроводи се по поступку прописаном 
посебном одлуком Скупштине општине, којом се ближе одређује садржина и поступак доношења 
Плана развоја, у складу са прописом Владе Републике Србије којим се утврђују обавезни 
елементи плана развоја. 
 

Објављивање отпочињања рада на документу јавне политике 
 

Члан 15. 
Орган надлежан за припрему документа јавне политике дужан је да на интернет 

презентацији Општине, односно на други примерен начин, обавести јавност да је отопчео рад на 
припреми документа јавне политике који доноси Скупштина, у року од седам радних дана од дана 
почетка израде тог документа. 
 

Консултације у припреми докумената јавне политике 
 

Члан 16. 
Орган надлежан за припрему документа јавне политике дужан је да омогући учешће свих 

заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација које спроводи током израде 
документа јавних политика, тј. током спровођења ex-ante анализе ефеката, користећи примерену 
технику консултација (фокус група, округли сто, полуструктурирани интервју, панел, анкета, 
прикупљање писаних коментара и сл.), у складу са законом који уређује плански систем и 
подзаконским актом којим се уређује управљање јавним политикама (у даљем тексту: Уредба). 

Орган из става 1. овог члана информише учеснике консултација о резултатима 
спроведених консултација, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису прихваћене и 
дужан је да информације о резултатима консултација спроведених у свим фазама израде 
документа јавне политике објави на интернет презентацији Општине најкасније у року од 15 дана 
од дана завршетка консултација. 

Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке о 
консултованим странама, обиму и методима консултација, питањима о којима се расправљало 
током консултација, затим примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и 
онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање. 

Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду резултате консултација које спроводи 
током израде документа јавних политика, донети одлуку да у радну групу за израду тог документа 
укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и циљних група. 
 

Јавна расправа у припреми докумената јавне политике 
 

Члан 17. 
Општинско веће је дужно да пре подношења Скупштини општине на разматрање и 

усвајање документа јавне политике, организује и спроведе јавну расправу о документу јавне 
политике, осим у случајевима одређеним Уредбом. 

Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној 
расправи са програмом јавне расправе, на интернет презентацији Општине. 

Јавни позив обавезно садржи: 
1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и седиште); 

2) назив документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

3) област планирања и спровођења јавних политика; 

4) информације о образовању и саставу радне групе која је припремила предлог документа 

јавне политике. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 
1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

2) рок за спровођење јавне расправе; 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2019. 

 

 

Број 46 – Страна 5 

3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе (одржавање 

округлих столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.); 

4) информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара; 

5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Јавна расправа траје најмање 15 дана, а рок за достављање иницијатива, предлога, 
сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи најмање 15 дана од дана 
објављивања јавног позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о документу јавне политике, обавезно се 
објављује и информација о резултатима консултација из члана 16. ове Одлуке спроведених до 
почетка јавне расправе. 

Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се и 
извештај о спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и закона који уређује плански систем. 
 

Извештај о спроведеној јавној расправи о документу јавне политике 
 

Члан 18. 
Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на интернет 

презентацији Општине, најкасније седмог радног дана пре подношeња Скупштини општине на 
разматрање и усвајање документа јавне политике. 

Извештај из става 1. овог члана нарочито садржи податке о: 
- времену и месту одржавања јавне расправе; 

- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде; 

- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих 

циљева, као и избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања 

показатеља учинка јавних политика, односно мера; 

- начину на који су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, из 

којих разлога то није учињено. 

Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне политике 
који се подноси Скупштини општине на усвајање. 
 

Ажурирање и објављивање предлога документа јавне политике 
 

Члан 19. 
Општинско веће је дужно да по окончању јавне расправе ажурира предлог документа јавне 

политике и налазе спроведене анализе ефеката у складу са резултатима те расправе и да 
ажурирану верзију тог документа објави на интернет презентацији Општине, најкасније седмог 
радног дана пре подношења документа Скупштини општине на разматрање и усвајање. 
 

4. Јавна расправа у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

 
Када се спроводи јавна расправа 

 
Члан 20. 

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна расправа се организује о нацртима: 
- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода, 

- одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада. 

Јавна расправа може се, на образложени предлог органа надлежног за припрему и 
утврђивање нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из става 1. овог члана. 
На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јавна расправа изузетно се може 
спроводити истовремено са нацртом одлуке о буџету. 
 

5. Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова 

 
Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана 

 
Члан 21. 

У поступку припреме просторних и урбанистичких планова из надлежности Општине, јавна 
расправа се спроводи о нацрту одлуке о изради плана. 
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Уз јавни позив за спровођењ ејавне расправе, поред образложеног нацрта одлуке о изради 
плана који садржи све елементе прописане законом и другим прописом којим се уређује поступак 
израде и доношења планског документа, објављује се и мишљење органа надлежног за заштиту 
животне средине о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. 
 

Учешће јавности после доношења одлуке о изради планског документа 
 

Члан 22. 
Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног увида у нацрт плана и јавне презентације 

плана, остварује се по одредбама закона и другог прописа којим се уређује поступак израде и 
доношења просторног и урбанистичког плана. 
 

III  Факултативна јавна расправа 
 

Када се спроводи факултативна јавна расправа 
 

Члан 23. 
Јавна расправа може се спровести у постуку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне трежине 
одборника или предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора бити 
образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, односно 
предлаже; предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника којима се посебан 
позив доставља; назначење времена и начина одржавања јавне расправе; друге податке значајне 
за одржавање предметне јавне расправе. 

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је пуноважан ако га својим потписима 
подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 4. овог члана, 
спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 
 

Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за спровођење  
факултативне јавне расправе 

 
Члан 24. 

Радно тело Скупштине општине у чијем су делокругу питања која се уређују општим актом, 
одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу грађана из члана 23. ове Одлуке, у року од 15 
дана од дана достављања предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно предлога за спровођење јавне 
расправе, надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у целини на нов начин уређују 
односи у одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа решења или статус и 
права грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати захтев, односно предлог из става 1. овог члана, 
Општинско веће је дужно да организује јавну расправу, по правилу, на начин и у време које је у тим 
поднесцима предложено. 
 

IV  Организовање и спровођење јавне расправе о нацрту општег акта 
 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 
 

Члан 25. 
Општинско веће организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин 

спровођења, место и време спровођења јавне расправе. 
 

Покретање поступка јавне расправе 
 

Члан 26. 
Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, 

за учешће у јавној расправи. 
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Општинско веће може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи одређеним 
појединцима, представницима органа, организацијама и удружењима за које сматра да су 
заинтересовани за акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи објављује се на интернет презентацији Општине 
и на други погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм срповођења јавне расправе, као и нацрт акта 
који је предмет јавне расправе са образложењем и прилозима. 

Јавна расправа почиње даном објављивања јавног позива. 
 

Садржина програма јавне расправе 
 

Члан 27. 
Програм јавне расправе обавезно садржи: 

- рок за спровођење јавне расправе,  

- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне 

расправе о предложеним решењима, а нарочито информација о проблему који треба да се 

реши тим прописом, односно о стању у области за коју се пропис доноси, 

- информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, трибина, 

презентација и сл., време и адреса њиховог одржавања), као и о лицу задуженом за 

управљање тим активностима, 

- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми, 

- друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће на предлог органа надлежног за 
припрему општег акта који је предмет јавне расправе. 
 

Обавештавање јавности у току јавне расправе 
 

Члан 28. 
Орган надлежан за припрему општег акта који је предмет јавне расправе, дужан је да у току 

трајања јавне расправе на интернет презентацији Општине објављује све коментаре, предлоге и 
сугестије дате на јавној расправи. 
 

Извештај о спроведеној јавној расправи 
 

Члан 29. 
О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о: 

- месту и времену одржане јавне расправе, 

- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, трибине, 

презентације и сл.), 

- овлашћеним представницима органа Општине који су учествовали на јавној расправи, 

- броју и структури учесника у јавној расправи, 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара, 

- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем разлога због 

којих нису прихваћени. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији Општине и на други 
погодан начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 
 

Утврђивање предлога акта после спроведене расправе 
 

Члан 30. 
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан 

је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној 
расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа дужан 
је да извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта који се подноси доносиоцу 
акта на усвајање. 
 

V  Прелазне и завршне одредбе 
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Одложена примена појединих одредаба 
 

Члан 31. 
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција 

(члан 11. ове Одлуке) примењиваће се почев од припреме одлуке о буџету за 2020. годину. 
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу у поступку припреме докумената 

јавне политике (чланови 15-19. ове Одлуке) примењиваће се приликом првих измена и допуна тих 
докумената. 
 

Ступање на снагу 
 

Члан 32. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
Број: 020-149/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

387. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 10. и члана 78. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 7. 
Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', број 22/2019), а на 
предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 33. седници 
одржаној дана 28. новембра 2019. године доноси 

 
О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА  

ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА 

 
 

Предмет Одлуке 
 

Члан 1. 
Образује се Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у 

даљем тексту: Координационо тело), као мултисекторско тело, у циљу координисаног спровођења 
мера јавне политике усмерених на побољшање положаја Рома и Ромкиња који бораве на 
територији Општине, а посебно израде, координације спровођења и надзора над спровођењем 
Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња. 
 

Састав Координационог тела 
 

Члан 2. 
Координационо тело чине: 

1. начелник Општинске управе општине Алибунар, 

2. директор Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, 

3. директор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, 

4. директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, 

5. представник Националне службе за запошљавање – Филијала Алибунар, 

6. директор Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар, 

7. директор Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' 

Алибунар, 

8. командир Полицијске станице Алибунар МУП РС, 
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9. директор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар. 

 
Задаци Координационог тела 

 
Члан 3. 

Координационо тело планира и надзире спровођење мера јавне политике из различитих 
области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, а посебно: 

1. дефинише кључне приоритете за деловање у локалној заједници у области социјалног 

укључивања Рома и Ромкиња кроз израду односно унапређење локалног акционог плана 

за социјално укључивање Рома и Ромкиња; 

2. разматра оперативне планове активности и извештаје Мобилне јединице за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Мобилни тим); 

3. припрема предлог енадлежним оргнаима, организацијама и установама за финансирање 

активности Мобилног тима и других активности у области социјалног укључивања Рома и 

Ромкиња; 

4. сарађује са другим релевантним органима и телима за реализацију и праћење Националне 

стратегије за социјално укључивање рома и Ромкиња и локалног акционог плана, а 

посебно са националним саветом ромске националне мањине, Повереником за заштитуу 

равноправности, Заштитником грађана, Социјално-економски саветом, Саветом за јавно 

здравље, Саветом за запошљавање и Саветом за међунационалне односе; 

5. предузима и друге активности неопходне за остваривање наведених задатака. 

 
Функционисање Координационог тела 

 
Члан 4. 

Координационим телом председава начелник Општинске управе општине Алибунар. 
Председавајући из претходног става сазива седнице Координационог тела, а у случају 

његове спречености други члан Координационог тела оје он овласти да га замењује. 
Координационо тело одржава седнице најмање једном у три месеца. 
У случају спречености члана Координационог тела седници може присусттвовати лице које 

он овласти да га замењуује на тој седници. 
Стручну подршку Координационом телу пружа Општинска управа општине Алибунар. 
Координационо тело има секретара из реда запослених у Општинској управи општине 

Алибунар. 
На седнице Координационог тела, по потреби, позивају се чланови Мобилног тима и 

координатор за локално акционо планирање, а могу се позвати и стручњаци и представници 
других органа, установа или организација ако је то потребно ради информисања чланова 
Координационог тела о одређеном питању. 
 

Средства за рад 
 

Члан 5. 
Средства за рад Координационог тела обезбеђује Општина. 
Чланови Координационог тела не примају посебну накнаду за рад у Координационом телу. 

 
Конститутивна седница Координационог тела 

 
Члан 6. 

Конститутивна седница Координационог тела одржаће се у року од месец дана од ступања 
на снагу ове Одлуке. 
 

Ступање на снагу 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
Број: 020-148/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
 
 

388. 
 

На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 
62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 32.тачка 6 .Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. 
Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), 
а на предлог Општинског већа општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на својој 33. седници одржаној  дана 28. новембра 2019. 
године, доноси                                       

  
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'' бр. 37/2015), у члану 19. мењају се ставови 2. и 3. који сада 
гласе:  

''Општина Алибунар овлашћена је да изврши наплату трошкова насталих радом геодетске 
куће из разлога наведених у ставу 1.овог члана. 

Наплата трошкова (стварни трошкови према фактури геодетске куће) могу се наплатити и 
на основу споразума (вансудског поравнања) које ће се закључити између Општине Алибунар и 
корисника земљишта.'' 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 

 
Број: 320-93/2019-04  
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

389. 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Општинског већа општине 
Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на својој 33. седници одржаној  дана 28. новембра 2019. 
године, доноси                                       

  
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ ТРОШКОВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
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Члан 1. 
У Одлуци о плаћању трошкова за геодетске услуге на пољопривредном земљишту 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2015), мења се члан 5. тако да сада гласи:  
''Геодетске услуге из члана 3. и члана 4.ове Одлуке прибавља надлежна комисија или 

Општинска управа, у зависности од врсте услуге.'' 
 

Члан 2. 
Члан 6. Одлуке брише се. 

 
Члан 3. 

Члан 7. мења се и гласи: 
''Геодетске услуге које се прибављају у складу са чланом 4. и 5. ове Одлуке падају на терет 

лица из члана 4. ове Одлуке са којим Општина Алибунар може закључити споразум о накнади 
трошкова за геодетске услуге у висини испостављене фактуре од стране геодетске куће. 

 Уколико лице из члана 4. ове Одлуке не прихвати склапање споразума или по склопљеном 
споразуму не плати обавезе из споразума у року од 8 дана Општина Алибунар има право да 
покрене судски или други поступак за наплату свих трошкова насталих поводом спора (трошкови 
фактуре, трошкови спора, таксе, законска затезна камата и сви други припадајући трошкови).'' 
 

Члан 4. 

Ова Одлука на снагу даном објављивања у ''Службеном  листу општине Алибунар''. 
 

 

Број: 320-94/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

390. 
 

На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 
88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачке 2) и члана 32. став 1. тачке 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016 – др.закон и 
47/2018), члана 4. став 8. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 36/2015, 
44/2018 – др. закон и 95/2018), члана 39. став 3. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'', бр. 
65/13, 13/16 и 98/16 –УС) и члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени 
лист општине Алибунар'', број 22/2019), на предлог Општинског већа општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници одржаној дана 28. новембра 2019. године, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уређења 

 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују садржина и поступак комуналног инспекцијског надзора, 
овлашћења и дужности комуналног инспектора и друга питања од значаја за комунални 
инспекцијски надзор. 

На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе посебних закона којима 
се уређује комунални инспекцијски надзор и сходно и супсидијарно одредбе закона којима се 
уређују инспекцијски надзор и општи управни поступак. 
 

Комунални инспекцијски надзор 
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Члан 2. 

Комунални инспекцијски надзор је инспекцијски надзор над извршавањем закона и других 
прописа у пословима из изворне надлежности општине, који је у делокругу комуналне инспекције. 

Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор у погледу коришћења и одржавања 
објеката за снабдевањe водом за пиће, одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних 
вода, одржавања шахти, хидраната и сливника, одржавања канализације, управљања комуналним 
отпадом, управљања и уређења гробаља, сахрањивања, погребне делатности, управљања јавним 
паркиралиштима, функционисања и одржавања објеката јавне расвете, управљања пијацама, 
одржавања путева, улица, тргова, коловоза и тротора, одржавања, уређења и чишћења јавних 
површина, одржавања, уређења и чишћења јавних зелених површина, послова зоохигијене, 
контроле стања комуналних објеката, уређаја и инсталација, начина и безбедности њиховог 
коришћења, комуналног реда, становања и одржавања зграда, и друге послове у областима од 
непосредног интереса за грађане. 

Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор над јавним комуналним и другим јавним 
предузећима које је основала општина, односно над привредним субјектима којима је поверено 
вршење комуналне делатности. 
 

Комунални инспектор 
 

Члан 3. 
Послове комуналног инспекцијског надзора из члана 2. ове Одлуке за територију општине 

Алибунар, комунална инспекција обавља преко комуналног инспектора. 
Приликом вршења надзора, комунални инспектор има службену легитимацију којом 

доказује својство инспектора. Легитимацију комуналног инспектора издаје начелник општинске 
управе. Образац и садржина легитимације комуналног инспектора прописана је Правилником о 
изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 81/15). 
 

II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 
 

Овлашћења и дужности у погледу делокруга, вођења поступка, извођења доказа, 
утврђивања чињеница, изрицања и предузимања мера 

 
Члан 4. 

Комунални инспектор је овлашћен да: 
1. контролише управљање неопасним комуналним отпадом; 

2. контролише чишћење и одржавање јавних површина око предузећа, установа, спортских 

терена и објеката, пословних и стамбених објеката, градилишта, неизграђених плацева, 

стоваришта, као и осталих јавних површина; 

3. контролише одржавање јавних зелених површина; 

4. контролише водоводну и канализациону инсталацију; 

5. контролише одржавање јавне расвете; 

6. контролише одржавање фасада, олука и клима уређаја, као и одржавање, чишћење и 

уређење излога и површине око зграда; 

7. контролише оглашавање на отвореним површинама; 

8. контролише заузеће јавних површина мањим монтажним објектима привременог 

карактера, тезгама, витринама, фрижидерима, изложбеним сталцима, жардињерама, 

летњим баштама, хаварисаним возилима, пољопривредним прикључним машинама и 

другим стварима и предметима, складиштење робе и амбалаже испред радњи и других 

објеката на улици, тротоарима, скверовима и осталим површинама јавне намене; 

9. контролише управљање, уређење и одржавање пијацама, јавним паркиралиштима и 

гробљима; 

10. контролише одржавање уличних отвора (шахти и сливника) и хидраната; 

11. контролише одржавање других објеката и површина од општег, односно јавног интереса, 

чија функционалност, изглед и чистоћа утичу на изглед и уређење насељеног места; 

12. контролише истовар, утовар и претовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе 

са аспекта комуналног реда, изношење кућног и уличног неопасног отпада, зеленог и 

кабастог отпада, шљаке, угљене прашине, шута, пепела и сл; 
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13. контролише испуштање отпадних и фекалних вода, и одржавање септичких јама; 

14. контролише сакупљање и одвођење атмосферских вода са јавних површина; 

15. контролише извођење радова од стране инвеститора на површинама јавне намене, 

враћање јавних површина у првобитно стање и њихово чишћење након завршетка радова; 

16. контролише одржавање катастарских парцела у грађевинској зони које су видљиве са јавне 

површине, односно површине јавне намене или површине у јавном коришћењу; 

17. контролише услове држања домаћих животиња и обављање послова зоохигијене; 

18. контролише радно време угоститељских и занатских објеката; 

19. надзире примену прописа у области становања и одржавања зграда; 

20. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца 

комуналне делатности и других правних и физичких лица; 

21. врши идентификацију лица путем увида у личну исправу или другу јавну исправу са 

фотографијом; 

22. саслуша и узима изјаве од одговорних лица, присутних лица и сведока; 

23. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне 

делатности и пословне просторије ради прикупљања неопходних података; 

24. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу 

комуналних услуга, укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и 

припадају кориснику комуналне услуге; 

25. фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор, као и ствари које су 

предмет надзора; 

26. записником налаже или предлаже мере за отклањање незаконитости, односно 

неправилности у одређеном року, ради усаглашавања пословања и поступања са законом, 

подзаконским прописима и општинским/градским одлукама, а уколико надзирани субјекат 

не поступи по наложеним мерама из записника, доноси решење о налагању мера, осим код 

нерегистованих субјеката када се мере изричу само решењем; 

27. окончава поступак записником уколико странка у року који је одређен записником изврши 

наложене мере; 

28. наложи кориснику извршење утврђених обавеза као и отклањање недостатака на 

унутрашњим инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења 

којим је наложио отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног 

система; 

29. нареди решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су 

они ту остављени противно прописима; 

30. наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја 

којима се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена 

противно прописима; 

31. забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену; 

32. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења; 

33. забрани паљење траве и другог растиња, отпадне предмете и материјале на путу и дуж 

путног појаса; 

34. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних 

контејнера и типских посуда; 

35. забрани решењем премештање комуналних контејнера од стране неовлашћених лица, као 

и њихово оштећење и уништење; 

36. забрани решењем бацање горућих предмета и неохлађеног пепела у комуналне контејнере 

и корпе за отпад; 

37. забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као 

одлагалишта, трансфер станице или регистроване комуналне депоније и на приступне 

путеве тим локацијама; 

38. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог 

грађевинског материјала ван за то одређене локације; 

39. забрани решењем одлагање отпада, земље, грађевинског материјала и отпадних материја 

у водотоке и на обале водотока; 

40. забрани решењем оштећење и уништење водоводне и канализационе инсталације; 

41. забрани решењем оштећење и уништење инсталације јавне расвете; 
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42. забрани решењем оштећење и уништење дечијих игралишта, ограда, клупа и осталог 

имобилијара и опреме на игралиштима; 

43. забрани решењем оштећење и уништење зелених површина, засада и осталог пратећег 

имобилијара и опреме; 

44. забрани решењем оштећење и уништење објеката од општег јавног интереса; 

45. забрани решењем заузеће и уређење површина јавне намене без одобрења надлежне 

службе; 

46. забрани обављање комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља супротно 

одредби члана 9. Закона о комуналним делатностима; 

47. нареди обустављање радова који се бесправно изводе на јавним површинама или 

противно важећим прописима и издатој документацији; 

48. нареди уклањање снега и леда са путева, улица и тротоара као и уклањање леденица са 

кровова и тераса; 

49. нареди трајно уклањање засада који оштећују или могу да оштете мрежу јавних 

инсталација; 

50. нареди поткресивање дрвећа које додирује електро и телефонску мрежу и јавну расвету; 

51. нареди обавезу вршења зоохигијенске делатности; 

52. одреди рокове за отклањање неправилности или недостатака, односно за извршење 

решења; 

53. издаје прекршајни налог када је за прекршај у надлежности комуналне инспекције од 

прекршајних санкција предвиђена једино новчана казна у фиксном износу и подноси захтев 

за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривично 

дело када оцени да постоји сумња је повредом прописа учињен прекршај, привредни 

преступ или кривично дело; 

54. предузима и друге радње и мере утврђене законом и одлукама Скупштине општине 

Алибунар. 

 
Члан 5. 

Комунални инспектор обавештава непосредно претпостављеног, руководиоца инспекције и 
начелника општинске управе о појавама битнијег нарушавања самосталности и незаконитог 
утицаја на његов рад. 
 

Члан 6. 
Kомунална инспекција води поступак комуналног инспекцијског надзора, као посебан 

управни поступак, што укључује сачињавање записника и доношење решења којим се изричу 
управне мере. 

Изузетно, у једноставним и очигледним стварима нарушавања комуналног реда, које су 
мањег обима и значаја и не захтевају вођење управног поступка, изрицање управне мере и 
праћење њеног извршења, а у којима инспектор затекне лице у вршењу прекршаја (нпр. бацање 
кућног и другог комуналног отпада ван посуда за одлагање отпада), комунална инспекција 
овлашћена је да, без вођења управног поступка, изда прекршајни налог, који садржи утврђене 
чињенице и доказе. 
 

III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Покретање поступка комуналног инспекцијског надзора по представци 
 

Члан 7. 
При покретању поступка комуналног инспекцијског надзора по службеној дужности, 

комунални инспектор узима у обзир пријаве и друге представке правних и физичких лица којима се 
иницира поступак комуналног инспекцијског надзора, и одлучује о покретању поступка у складу са 
законом. 
 

Налог за комунални инспекцијски надзор 
 

Члан 8. 
Када се заустављањем или остављањем возила, односно постављањем или остављањем 

објеката, уређаја и других ствари и предмета супротно прописаним обавезама омета вршење 
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комуналне услуге, коришћење комуналних објеката или пута, или када је неопходно предузимање 
хитних мера у јавном интересу, односно када то захтевају разлози спречавања или отклањања 
непосредне опасности по комунални ред и друга добра и права која штити комунална инспекција, 
комунални инспекцијски надзор може се вршити без издавања налога за комунални инспекцијски 
надзор. 
 

Обавезе надзираних субјеката 
 
Члан 9. 

Правна и физичка лица дужна су да комуналном инспектору омогуће несметано обављање 
надзора, да му без одлагања дају потребне податке и ставе на увид и располагање потребну 
документацију и друге доказе, ако комунални инспектор не може да их прибави по службеној 
дужности, и изјасне се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора. 
 

Записник 
 

Члан 10. 
О сваком извршеном надзору и предузетим радњама комунални инспектор саставља 

записник, у складу са законом. 
Изузетно, у случају из члана 6. став 2. ове одлуке комунални инспектор не саставља 

записник. 
 

Посебна мера наредбе 
 

Члан 11. 
Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора из члана 8. ове одлуке, наредиће 

решењем кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони ствари, односно 
предмете, под претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без 
саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други предмети 
уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте. 

Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана 
и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење, 
уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће 
одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се 
возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место које је 
за то одређено. 

Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом надлежног органа општине и може да 
обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге 
доспеле трошкове. 

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење. 
 

Мере за отклањање неправилности. Решење и жалба 
 

Члан 12. 
Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или 

да је неправилно примењен, наложиће мере и рок за отклањање неправилности записником, а 
уколико странка не поступи по наложеним мерама из записника донеће решење о отклањању 
утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба општинском већу у року од 15 
дана од дана достављања решења, осим ако је законом другачије предвиђено. 

Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора, осим ако је законом 
другачије одређено. Када, у складу са овом одлуком, жалба не одлаже извршење решења, 
комунални инспектор може из оправданих разлога одредити да жалба одлаже извршење решења, 
што образлаже у решењу. Оправдани разлози подразумевају да одлагање извршења није 
противно јавном интересу, односно да није у питању хитна мера, односно радња која не трпи 
одлагање. 

Решење општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 
управни спор. 
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Сарадња у комуналном инспекцијском надзору 

 
Члан 13. 

Комунални инспектор у обављању послова сарађује са органом унутрашњих послова и 
другим инспекцијама, у складу са законом. 

Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену 
информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од 
значаја за обављање послова комуналног инспекцијског надзора. 

Када комунални инспектор утврди повреду прописа чију примену контролише други орган, 
односно друга инспекција, дужан је да о томе обавести надлежни орган, односно надлежну 
инспекцију. 
 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Прекршаји 
 

Члан 14. 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице ако: 
1. онемогући, омета или вређа комуналног инспектора у вршењу послова комуналног 

инспекцијског надзора; 

2. не достави тражене податке, које комунални инспектор није могао да прибави по службеној 

дужности, у року који одреди комунални инспектор, или на други начин отежава, 

неоправдано одлаже или продужава (одуговлачи) вршење комуналног инспекцијског 

наздора; 

3. не поступи по решењу комуналног инспектора. 

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

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у фиксном 
износу од 30.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном 
износу од 10.000,00 динара. 

За прекршаје из овог члана, комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са 
законом којим се уређују прекршаји. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко 
лице у једноставним и очигледним стварима нарушавања комуналног реда. 
 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
Одредбе других одлука, које нису усаглашене са одредбама ове одлуке, усагласиће се са 

одредбама ове одлуке у року од 6 месеци. 
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 355-26/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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391. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016–др.закон и 47/2018), члана 46. 
став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину средину (''Службени гласник РС'', бр. 13520/04 и 88/2010) и члана 40. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове од 22.11.2019. године, на предлог Општинског већа општине 
Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници одржаној дана 28. новембра 2019. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ  

ДВ 110 KV БР. 151/2 ТС ПАНЧЕВО 2 – ТС АЛИБУНАР,  
ДЕОНИЦА ОД ТС ПАНЧЕВО 2 ДО СТУБА БР. 99,  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу ДВ 110 kV 

бр. 151/2  ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр. 99, на територији 
општине Алибунар (у даљем тексту: План). 
 

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

Плана ће се дефинисати у фази израде нацрта Плана. 
Оквирна граница обухвата Плана дефинисана је заштитним коридором далековода у 

укупној ширини од 80 m, тј. 40 m од осе далековода, у дужини од oko 29 km, а део обухвата на 
територији општине Алибунар обухвата делове катастарских општина Владимировац и Алибунар. 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 
69,13 hа. 
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Члан 3. 
Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планским документима вишег 

реда: Просторни план подручја посебне намене за ДВ 2х400 kv ТС Панчево 2 - граница Румуније 
(''Службени лист АПВ'', број 3/2012), Просторни план подручја посебне намене Специјалног 
резервата природе Делиблатска пешчара (''Службени лист АПВ'', број 8/2006) и Просторни план 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2012). 
 

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана 

засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању 
планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору. 
 

Члан 5. 
Циљ израде Плана је дефинисање коридора далековода 110 kV бр. 151/2 ТС Панчево 2 – 

ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр. 99, на територији општине Алибунар и 
реконструкција и доградња далековода у општини Алибунар, из једносистемског у двосистемски, 
како би се повећао капацитет преносних водова и омогућили услови за прикључење нових 
корисника, пре свега будућих ветроелектрана. 

 
Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 
подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, заштита подручја и 
усклађивање са постојећим наменама и потребама корисника простора. 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чини 
пољопривредно земљиште. 

 
Члан 7. 

Ефективан рок за израду Нацрта је 120 дана од дана завршетка раног јавног увида, тј, 
доставе обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду. 

 
Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбеђује АД ''Електромрежа Србије'' Београд, Кнеза Милоша 
11. 
 

Члан 9. 
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Алибунар. 
Обрађивачи Плана су Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију ''Andzor 

Engineering'' д.о.о, Нови Сад, ул. Иве Андрића бр.13 и ''Архиплан'' д.о.о. за планирање, 
пројектовање и консалтинг, Аранђеловац, ул. Кнеза Михаила бр. 66. 
 

Члан 10. 
После доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове 

урбанизма Општине Алибунар -  организоваће упознавање јавности са општим циљевима и 
сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторна, као и ефектима планирања, а у 
поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику 
на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и 
траје 15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 
 

Члан 11. 
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли 

и излаже се на јавни увид. 
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. 
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Саставни део ове Одлуке је Решење бр. 501-43/19-05 од 21.11.2019. године којим се 
утврђује да за План није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину. 
 

Члан 13. 
План ће бити сачињен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест)  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 и Инвеститор, а преостали 
примерци ће се чувати у органима Општинске управе. 
 

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

општине Алибунар''. 
 
 
Број: 350-15/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

392. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016–др.закон и 47/2018), члана 46. 
став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину средину (''Службени гласник РС'', бр. 13520/04 и 88/2010) и члана 40. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове од 22.11.2019. године, на предлог Општинског већа општине 
Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници одржаној дана 28. новембра 2019. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ 

ДВ 110 KV БР. 151/3 ТС АЛИБУНАР – ТС ВРШАЦ 1, 
ДЕОНИЦА ОД ТС АЛИБУНАР ДО СТУБА БР. 154, 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу ДВ 110 Kv 

бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, деоница од ТС Алибунар до стуба бр. 154 на територији 
општине 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. 
Оквирна граница обухвата Плана је дефинисана заштитним коридором далековода у 

укупној ширини од 80,0 m, тј. 40,0 m обострано од осе трасе далековода и координатама 
преломних тачака. Део обухвата Плана на територији општине Алибунар обухвата делове 
катастарских општина Алибунар, Банатски Карловац и Николинци. 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 
104,40hа. 
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Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планским документима вишег 
реда: Просторни план подручја посебне намене за ДВ 2х400 kv ТС Панчево 2 - граница Румуније 
(''Службени лист АПВ'', број 3/2012), Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва - Бела Црква, са елементима 
детаљне регулације (''Службени лист АПВ'', број 57/2017), Просторни план подручја посебне 
намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара (''Службени лист АПВ'', број 8/2006) 
и Просторни план општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2012). 
 

Члан 4. 
 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана 
засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању 
планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору. 

 
Члан 5. 

Циљ израде Плана је дефинисање коридора далековода 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – 
ТС Вршац 1 и реконструкција далековода од трафостанице Алибунар до стуба бр. 154 у општини 
Алибунар, из једносистемског у двосистемски, и евентуална доградња, како би се повећао 
капацитет преносних водова и омогућили услови за прикључење нових корисника, пре свега 
будућих ветроелектрана. 
 

Члан 6. 
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, заштита подручја и 
усклађивање са постојећим наменама и потребама корисника простора. 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чини 
претежно пољопривредно земљиште. 

 
Члан 7. 

Ефективан рок за израду Нацрта је 120 дана од дана завршетка раног јавног увида. 
 

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбеђује АД ''Електромрежа Србије'' Београд. 

 
Члан 9. 

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад, Железничка број 6/III. 
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Члан 10. 
После доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове 

урбанизма Општине Алибунар -  организоваће упознавање јавности са општим циљевима и 
сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима 
планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику 
на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и 
траје 15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 
 

Члан 11. 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли 
и излаже се на јавни увид. 

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 бр. 501-44/19-05 од 21.11.2019. године којим се 

утврђује да за План није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину. 
 

Члан 13. 
План ће бити сачињен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест)  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 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: 350-16/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

393. 
 

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 

електроенергетском напајању бушотине Lo-21, што између осталог обухвата и радове на 

парцелама број 6615, 6659 и 6660 к.о. Локве, које су у јавној својини Општине Алибунар, а на 

предлог Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 33. седници, 

одржаној дана 28. новембра 2019. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

1. Даје се сагласност предузећу ''Нафтна индустрија Србије'' а.д. Нови Сад – Дирекцији за 

управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12 (у 
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даљем тексту: НИС Нови Сад), да на земљишту у јавној својини Општине Алибунар – 

парцеле број 6615, 6659 и 6660 к.о. Локве – остало земљиште – некатегорисани путеви, 

врши извођење радова по упрошћеном рударском пројекту на изградњи 

електроенергетског напајања на нисконапонском нивоу (1kV) постојеће експлоатационе 

бушотине lo-21, која се налази у атару села Локве, на парцели број 3688 к.о. Локве, што 

обухвата постављање подземних електроенергетских каблова. 

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

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС 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 Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднело молбу за 

давање сагласности за извођење радова по УРП за изградњу електроенергетског напајања 

постојеће бушотине Lo-21. Према Елаборату за исходовање услова и сагласности број U56-URP-

01, од 05.2019 године, израђеног од стране WBD-WIN BUILDING DESIGN DOO BEOGRAD, са 

седиштем у Београду, улица Османа Ђикића бр. 30, радови обухватају постављање подземних 

електроенергетских каблова између осталих и на парцелама број 6615, 6659 и 6660 к.о. Локве. 

Предметне парцеле су у јавној својини Општине Алибунар и представљају некатегорисане путеве. 

Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-31/2-19-05 од 15.08.2019. 

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 6615, 6659 и 6660 к.о. 

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

и да након завршетка радова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Број: 351-257/2019-04 

Алибунар, 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

394. 
 

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 постављању 
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цевовода за транспорт флуида од истражне бушотине Lo-x-1 до прикључења на слободни 

колекторски прикључак СС Локве, као и постављање електроенергетског кабла и прилаз бушотини, 

што између осталог обухвата и радове на парцелама број 6666, 6668, 6659, 6715, 3615, 6615 и 

6566 к.о. Локве, које су у јавној својини Општине Алибунар, а на предлог Општинског већа 

Општине Алибунар, Скупштина Општине Алибунар на својој 33. седници, одржаној дана 28. 

новембра 2019. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

1. Даје се сагласност предузећу предузећу ''Нафтна индустрија Србије'' а.д. Нови Сад – 

Дирекцији за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта 

бр. 12 (у даљем тексту: НИС Нови Сад), да на земљишту у јавној својини Општине 

Алибунар – парцеле број 6666, 6668, 6659, 6715, 3615, 6615 и 6566 к.о. Локве – остало 

земљиште – некатегорисани путеви, врши извођење радова по упрошћеном рударском 

пројекту на постављању цевовода за транспорт флуида од истражне бушотине Lo-x-1 до 

прикључења на слободни колекторски прикључак СС Локве, као и постављање 

електроенергетског кабла и прилаз бушотини. 

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

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС 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 Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднео молбу за давање 

сагласности за извођење радова по УРП у циљу постављања цевовода за транспорт флуида од 

истражне бушотине Lo-x-1 до прикључења на слободни колекторски прикључак СС Локве, као и 

постављање електроенергетског кабла, а такође и прилаз бушотини. Према Елаборату за 

исходовање услова број 5061 од 08.2018. године, израђеном од стране ''Неопетрол Инжењеринг'' 

д.о.о., са седиштем у Новом Саду, улица Бановић Страхиње бр. 18, радови обухватају 

постављање цевовода за транспорт флуида и електроенергетског кабла за потребе повезивања 

бушотине Lo-x-1 до прикључења на слободни колекторски прикључак СС Локве, између осталих и 

на парцелама број 6666, 6668, 6659, 6715, 3615, 6615 и 6566 к.о. Локве. Предметне парцеле су у 

јавној својини Општине Алибунар и представљају некатегорисане путеве. 

Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-45/2018-05 од 15.10.2018. 

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, 6659, 6715, 

3615, 6615 и 6566 к.о. Локве, под условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган 

општине Алибунар, као и да након завршетка раова предметнe парцелe доведе у пређашње 

стање. 

Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

Број: 351-258/2019-04 

Алибунар, 28. новембра 2019. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

395. 
 

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 – реконструкција катодне заштите СС локве, што обухвата израду напојног 
електроенергетског кабла за потребе напајања нове станице катодне заштите на парцелама број 
6651, 6656 и 6615 све у к.о. Локве, које су у јавној својини Општине Алибунар, а на предлог 
Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 33. седници, одржаној дана 28. новембра 2019. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 
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 6651, 6656 и 6615 к.о. Локве – остало земљиште – 

некатегорисани путеви, врши извођење радова по упрошћеном рударском пројекту – 

реконструкција катодне заштите СС Локве, што обухвата израду напојног 

електроенергетског кабла за потребе напајања нове станице катодне заштите. 

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 на реконструкцији катодне заштите СС Локве. 
Према Елаборату за исходовање услова – УРП реконструкција катодне заштите СС Локве број 
5104-4 од 07.04.2019. године, израђеног од стране ``Неопетрол Инжењеринг`` доо, са седиштем у 
Новом Саду, радови између осталог обухватају израду електроенергетског кабла за потребе 
напајања нове станице катодне заштите на парцелама број 6651, 6656 и 6615 к.о. Локве. 
Предметне парцеле су у јавној својини Општине Алибунар и представљају некатегорисане путеве. 

Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-51/19-05 од 23.08.2019. 
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 
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истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцелама број 6651, 6656 и 
6615 к.о. Локве, под условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине 
Алибунар, као и да након завршетка раова предметнe парцелe доведе у пређашње стање. 

Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
 
 
Број: 351-259/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

396. 
 

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016–др.закон и 47/2018) и члана 21а, став 6. и 8, члана 40. и члана 111. 
Статута општине Алибунар–пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), а 
на предлог Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 33. седници, одржаној дана 28. новембра 2019. 
године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ, ОДНОСНО РЕКОНСТРУКЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (АТАРСКИ ПУТЕВИ) У К.О. НИКОЛИНЦИ 
 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Привредном друштву ''ВЕТРОЕЛЕКРАНА БАНАТ-'' д.о.о. 

Алибунар (у даљем тексту: финансијер), да може да врши финансирање и извођење радова 
изградње, односно реконструкције на некатегорисаним путевима који се налазе у обухвату 
Просторног плана, у јавној својини општине Алибунар (атарски путеви), у КО Николинци, лист 
непокретнсоти број: 1506, уписаних као јавна својина општине Алибунар са уделом 1/1, и то на 
следећим парцелама: 
 

1. катастарска парцела бр.5149, потес или улица: Вале де кeтре, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 88а 37m²; 

2. катастарска парцела бр.5228, потес или улица: Вале де кeтре, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 02hа 08а 71m²; 

3. катастарска парцела бр.5229/2, потес или улица: Вале де кeтре, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 05а 31m²; 

4. катастарска парцела бр.5229/4, потес или улица: Вале де кeтре, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 05а 23m²; 

5. катастарска парцела бр.5229/6, потес или улица: Вале де кeтре, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 05а 18m²; 

6. катастарска парцела бр.5263, потес или улица: Вале де кeтре, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 22а 01m²; 

7. катастарска парцела бр.5264, потес или улица: Ђалу де кeтре Немц, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01 hа 12а 83m²; 

8. катастарска парцела бр.5407, потес или улица: Ђалу де кeтре Немц, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01 hа 15а 45m²; 

9. катастарска парцела бр.6112, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01 hа 06а 60m²; 

10. катастарска парцела бр.6238, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 02 hа 16а 41m²; 
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11. катастарска парцела бр.6239/6, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 04а 27m²; 

12. катастарска парцела бр.6239/8, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 04а 43m²; 

13. катастарска парцела бр.6239/10, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 04а 58m²; 

14. катастарска парцела бр.6449, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 60а 16m²; 

15. катастарска парцела бр.6655, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 78а 79m²; 

16. катастарска парцела бр.6862, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 83а 29m²; 

17. катастарска парцела бр.6863, потес или улица: Огоареле, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 65а 82m²; 

18. катастарска парцела бр.6944, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 59а 03m²; 

19. катастарска парцела бр.7029, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 63а 09m²; 

20. катастарска парцела бр.7097, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 58а 11m²; 

21. катастарска парцела бр.7215, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 95а 71m²; 

22. катастарска парцела бр.7337, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 95а 96m²; 

23. катастарска парцела бр.7455, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 92а 79m²; 

24. катастарска парцела бр.7535, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 46а 40m²; 

25. катастарска парцела бр.7536, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 40а 03m²; 

26. катастарска парцела бр.7537, потес или улица: Локу дин вале, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 25а 46m²; 

27. катастарска парцела бр.7588, потес или улица: Валеа ку ћерју, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 12а 12m²; 

28. катастарска парцела бр.7589, потес или улица: Валеа ку ћерју, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 91а 39m²; 

29. катастарска парцела бр.7674, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 54а 78m²; 

30. катастарска парцела бр.7865, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 81а 59m²; 

31. катастарска парцела бр.8040, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 73а 50m²; 

32. катастарска парцела бр.8041, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 06а 50m²; 

33. катастарска парцела бр.8149, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 09а 59m²; 

34. катастарска парцела бр.8204, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 07а 72m²; 

35. катастарска парцела бр.8205, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 09а 85m²; 

36. катастарска парцела бр.8299, потес или улица: Локу маре, земљиште под зградом и другим 

објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 43а 81m². 

 
II 

Некатегорисане (атарске) путеве који се налазе на парцелама наведеним у тачки 1. овог 
Решења, финансијери ће изградити, односно реконструисати ради реализације пројеката 
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изградње ветропарка који има за циљ производњу електричне енергије из обновљивих извора. 
Изградња и реконструкција предметних некатегорисаних (атарских) путева ће унапредити 
саобраћајни приступ и осталом пољопривредном земљишту. 

Финансијери ће у потпуности финансирати извођење радова на изградњи, односно 
реконсрукцији предметних некатегорисаних (атарских) путева, укључујући и припрему целокупне 
документације потребне за издавање свих потребних дозвола. 
 

III 
На основу овог Решења, између Општине Алибунар и финансијера биће закључен 

уговор,којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за реализацију овог Решења. 
За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине 

Алибунар. 
 

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

 
 
Број: 403-132/2019-04 
Алибунар28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

397. 
 

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016–др.закон и 47/2018) и члана 21а, став 6. и 8, члана 40. и члана 111. 
Статута општине Алибунар–пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), а 
на предлог Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 33. седници, одржаној дана 28. новембра 2019. 
године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ, ОДНОСНО РЕКОНСТРУКЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (АТАРСКИ ПУТЕВИ)  
У К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ, К.О.СЕЛЕУШ И К.О. НОВИ КОЗЈАК 

 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Привредним друштвима: ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА БАНАТ'' д.о.о. 
Алибунар и ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА БАНАТ-3'' д.о.о. Алибунар (у даљем тексту: финансијери), да могу 
да врше финансирање и извођење радова изградње, односно реконструкције на некатегорисаним 
путевима који се налазе у обухвату Просторног плана општине Алибунар, у јавној својини општине 
Алибунар (атарски путеви), на следећим непокретностима, уписаним као јавна својина општине 
Алибунар, са уделима 1/1, и то: 
 
К.О. Владимировац (Лист непокретности број 6409): 
 

1. катастарска парцела бр.8376, потес или улица: Код друма Ново Село, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 37а 12m²; 

2. катастарска парцела бр.8423, потес или улица: Код друма Ново Село, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 18а 49m²; 

3. катастарска парцела бр.8424, потес или улица: Код друма Ново Село, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 43а 88m²; 
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4. катастарска парцела бр.8526, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 87а 58m²; 

5. катастарска парцела бр.8538, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 14а 17m²; 

6. катастарска парцела бр.8628, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 28а 77m²; 

7. катастарска парцела бр.8629, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 98а 01m²; 

8. катастарска парцела бр.8743, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01 hа 33а 08m²; 

9. катастарска парцела бр.8900, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01 hа 43а 76m²; 

10. катастарска парцела бр.9055, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01 hа 55а 09m²; 

11. катастарска парцела бр.9063, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 14а 89m²; 

12. катастарска парцела бр.9359, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 54а 60m²; 

13. катастарска парцела бр.9387, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00 hа 58а 77m²; 

14. катастарска парцела бр.9502, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 86а 75m²; 

15. катастарска парцела бр.9598, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 75а 17m²; 

16. катастарска парцела бр.9684, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 60а 35m²; 

17. катастарска парцела бр.9755, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 45а 64m²; 

18. катастарска парцела бр.9756, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 25а 82m²; 

19. катастарска парцела бр.9759, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 05а 14m²; 

20. катастарска парцела бр.9811, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 42а 51m²; 

21. катастарска парцела бр.9877, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 45а 07m²; 

22. катастарска парцела бр.9909, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 35а 46m²; 

23. катастарска парцела бр.9911, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 23а 40m²; 

24. катастарска парцела бр.10040, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 41а 97m²; 

25. катастарска парцела бр.10041, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 61а 83m²; 

26. катастарска парцела бр.10096, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 48а 02m²; 

 
К.О. Нови Козјак (Лист непокретности број 1059) 
 

1. катастарска парцела бр.1561, потес или улица: Јесење дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 43а 92 m²; 

2. катастарска парцела бр.1582, потес или улица: Јесење дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 33а 83 m²; 

3. катастарска парцела бр.1912, потес или улица: Јесење дужи, земљиште под зградом 

идругим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 51а 94 m²; 
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4. катастарска парцела бр.1969, потес или улица: Дугачке дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 50а 64 m²; 

5. катастарска парцела бр.1970, потес или улица: Дугачке дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 38а 77m²; 

6. катастарска парцела бр.1971, потес или улица: Дугачке дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 11а 83m²; 

7. катастарска парцела бр.1986, потес или улица: Дугачке дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 14а 71m²; 

8. катастарска парцела бр.1987, потес или улица: Дугачке дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 33а 63m²; 

9. катастарска парцела бр.1989, потес или улица: Дугачке дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 45а 53m²; 

10. катастарска парцела бр.2036, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 43а 27m²; 

11. катастарска парцела бр.2068, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 89а 24m²; 

12. катастарска парцела бр.2085, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 10а 10m²; 

13. катастарска парцела бр.2122, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 29а 24 m²; 

14. катастарска парцела бр.2123, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 51а 65m²; 

15. катастарска парцела бр.2164, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 17а 05m²; 

16. катастарска парцела бр.2178, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 44а 71m²; 

17. катастарска парцела бр.2201, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 31а 90m²; 

18. катастарска парцела бр.2213, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 19а 10m²; 

19. катастарска парцела бр.2226, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 51а 72m²; 

20. катастарска парцела бр.2271, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 51а 79m²; 

21. катастарска парцела бр.2298, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 21а 18m²; 

22. катастарска парцела бр.2312, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 21а 36m²; 

23. катастарска парцела бр.2327, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 74а 42m²; 

24. катастарска парцела бр.2365, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 33а 23m²; 

25. катастарска парцела бр.2366, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 75а 93m²; 

26. катастарска парцела бр.2397, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 73а 70m²; 

27. катастарска парцела бр.2427, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 66а 90m²; 

28. катастарска парцела бр.2473, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 60а 21m²; 

29. катастарска парцела бр.2475, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 05а 25m²; 

30. катастарска парцела бр.2512, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 21а 00m²; 

31. катастарска парцела бр.2513, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 34а 67m²; 
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32. катастарска парцела бр.2319/3, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 10а 50m²; 

 
К.О. Владимировац (Лист непокретности број 6409): 
 

1. катастарска парцела бр.9192, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 49а 98m²; 

2. катастарска парцела бр.9357, потес или улица: Код друма Селеуш, земљиште под зградом 

и другим објектом, некатегорисани пут, површине 04hа 19а 41m²; 

3. катастарска парцела бр.9910, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 37а 05m²; 

4. катастарска парцела бр.9911, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 23а 40m²; 

5. катастарска парцела бр.10096, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 48а 02m²; 

6. катастарска парцела бр.10156, потес или улица: Ливаде друма Селеуш, земљиште под 

зградом и другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 11а 58 m²; 

 
К.О. Нови Козјак (Лист непокретности број 1059): 
 

1. катастарска парцела бр.2199, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 73а 27m²; 

2. катастарска парцела бр.2325, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 01hа 05а 53m²; 

3. катастарска парцела бр.2473, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 60а 21m²; 

4. катастарска парцела бр.2528, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 04а 60m²; 

5. катастарска парцела бр.2319/1, потес или улица: Велике ливаде, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 26а 69m²; 

6. катастарска парцела бр.2034, потес или улица: Дугачке дужи, земљиште под зградом и 

1. другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 10а 75m²; 

7. катастарска парцела бр.2035, потес или улица: Пролетње дужи, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 09а 35m²; 

 
К.О. Селеуш (Лист непокретности број 2148): 
 

1. катастарска парцела бр.2563, потес или улица: Дојла ливада, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 21а 97m²; 

2. катастарска парцела бр.2586/1, потес или улица: Дојла ливада, земљиште под зградом и 

другим објектом, некатегорисани пут, површине 00hа 43а 45m². 

 
 

Даје се сагласност финансијерима да могу да изврше делимично заузеће парцела које се 
пружају поред парцела некатегорисаних (атарских) путева а за потребе евентуалног проширења 
атарских путева, у складу са пројектантским решењем, које су у јавној својини општине Алибунар у 
обиму удела 1/1, и то: 
 
К.О. Владимировац (Лист непокретности број 6470): 
 

1. катастарска парцела бр.9358, потес или улица: Код друма Селеуш, грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја,пашњак 3.класе, површине 15hа 18а 43m²; 

 
К.О. Нови Козјак (Лист непокретности број 1059): 
 

1. катастарска парцела бр.2200, потес или улица: Пролетње дужи, грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја,пашњак 2.класе, површине 02hа 36а 95m²; 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.11.2019. 

 

 

Број 46 – Страна 31 

2. катастарска парцела бр.2326, потес или улица: Велике ливаде, грађевинско земљиште 

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

3. катастарска парцела бр.2319/2, потес или улица: Велике ливаде, грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја, пашњак 2.класе, површине 00hа 91а 72m². 

 
II 

Некатегорисане (атарске) путеве који се налазе на парцелама наведеним у тачки 1. oвог 
Решења, финансијери ће изградити, односно реконструисати ради реализације пројеката 
изградње ветропарка који има за циљ производњу електричне енергије из обновљивих извора. 
Изградња и реконструкција предметних некатегорисаних (атарских) путева ће унапредити 
саобраћајни приступ и осталом пољопривредном земљишту. 

Финансијери ће у потпуности финансирати извођење радова на изградњи, односно 
реконструкцији предметних некатегорисаних (атарских) путева, укључујући и припрему целокупне 
документације потребне за издавање свих потребних дозвола. 
 

III 
На основу овог Решења, између Општине Алибунар и финансијера биће закључен уговор, 

којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за реализацију овог Решења. 
За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине 

Алибунар. 
 

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

 
 
Број: 403-133/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. 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), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну финансијског плана Општинске библиотеке ''Вук 

Караџић'' Алибунар за 2019. годину, коју је донео Управни одбор Општинске библиотеке 

''Вук Караџић'' Алибунар, бр. 1-5/2019 од 20.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-69/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

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), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, коју је 

донео Управни одбор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, број 02-14/27 од 13.11.2019. 

гоидне. 

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

 

 

Број: 400-70/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. 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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

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

општине Алибунар за 2019. годину, коју је донео Управни одбор Туристичке организације 

општине Алибунар, број 238/18 од 21.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-71/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

1. Даје се сагласност на Измену и допуну финансијског плана Установе културних делатности 

‘'Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар за 2019. годину, коју је донео Управни 

одбор Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, 

бр. 99/2019 од 21.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-72/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. 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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР 

 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе „Братство и јединство“ 

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

број 620 од 25.10.2019. године. 
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2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

 

Број: 400-73/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски 

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

Карловац, број 209/2019 од 23.10.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-74/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. 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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1.МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ 
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1. Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана коришћења средстава из 

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''1.мај'' Владимировац, који је 

донео Школски одбор Основне школе ''1.мај'' Владимировац, број 555/19 од 23.10.2019. 

године.  

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

 

 

Број: 400-75/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ 

 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''2.октобар'' Николинци, који је 

донео Школски одбор Основне школе ''2.октобар'' Николинци, број 394/2019 од 24.10.2019. 

године.  

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

 

 

Број: 400-76/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. 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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа, који 

је донео Школски одбор Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа, број 285 од 

28.10.2019. године.  

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

 

 

Број: 400-77/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''САВА ВЕЉКОВИЋ'' ДОБРИЦА 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, који 

је донео Школски одбор Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, број 502 од 24.10.2019. 

године.  

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

 

 

Број: 400-78/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

408. 
 

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 29.11.2019. 

 

 

Број 46 – Страна 37 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3. ОКТОБАР'' ЛОКВЕ 

 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''3.октобар'' Локве, који је донео 

Школски одбор Основне школе ''3.октобар'' Локве, број 419/2019 од 23.10.2019. године.  

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

 

 

Број: 400-79/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

409. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

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

 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик, који је 

донео Школски одбор Основне школе ''Т.Г. Масарик'' Јаношик, број 145/а од 25.10.2019. 

године.  

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

 

 

Број: 400-80/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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410. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј 

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

Обрадовић'' Алибунар број 01-1152/2019 од 25.10.2019. године.  

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

 

Број: 400-81/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

411. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 

 

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

буџета општине Алибунар за 2019. годину Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, 

који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 364-4/2019 

од 15.11.2019. године. 

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

 

Број: 400-82/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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412. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Алибунар, који је донео Савет Месне заједнице Алибунар, на седници од 

21.11.2019. године. 

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

 

Број: 400-83/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

413. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

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

53/19 од 21.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-84/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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414. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Владимировац, који је донео Савет Месне заједнице Владимировац, бр. 72/2019 

од 21.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-85/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

415. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Добрица, који је донео Савет Месне заједнице Добрица, бр. 8 од 21.11.2019. 

године. 

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

 

 

Број: 400-86/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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416. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Иланџа, који је донео Савет Месне заједнице Иланџа, бр. 199/2019 од 

22.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-87/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

417. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Јаношик, који је донео Савет Месне заједнице Јаношик, на седници од 

21.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-88/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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418. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Локве, који је донео Савет Месне заједнице Локве, на седници од 21.11.2019. 

године. 

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

 

 

Број: 400-89/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

419. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Николинци, који је донео Савет Месне заједнице Николинци, бр. 116/19 од 

21.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-90/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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420. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Нови Козјак, који је донео Савет Месне заједнице Нови Козјак, бр. 48/2019 од 

22.11.2019. године. 

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

 

 

Број: 400-91/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

421. 
 

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 – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 159. Пословника 

Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 

 

1. Даје се сагласност на Измену у допуну Финансијског плана за 2019. годину Месне 

заједнице Селеуш, који је донео Савет Месне заједнице Селеуш, на седници од 21.11.2019. 

године. 

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

 

 

Број: 400-92/2019-04 

У Алибунару, дана 28. новембра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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422. 
 

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 2. Одлуке о одређивању органа 
општине Алибунар надлежних за доношење одлука и аката у спровођењу Закона о 
пољопривредном земљишту, број 020-49/2019-04 од 14. маја 2019. године, а у вези са чланом  62. 
став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008-
др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), те члана 40. и 44. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и чланова 102. и 
159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 
11/2019), 

Скупштина општине Алибунар на 33. седници од 28. новембра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ  
И У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  

ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

I 
У Решењу о образовању Комисије за давање на коришћење и у закуп државног 

пољопривредног земљишта у општини Алибунар ради спровођења поступка за давање на 
коришћење и у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2019. Годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2019), у члану III став 2. додаје се: 

''6. Тамара Радојичић.'' 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 020-150/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

423. 
 

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 – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'' број 22/2019), а на 
предлог Савета родитеља Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа,  

Скупштина општине Алибунар на својој 33. седници одржаној дана 28. новембра 2019. 
године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА 
 
 

1. Разрешава се Гордана Прванов функције члана Школског одбора Основне школе 

''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника родитеља. 
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2. Именује се Александра Батас на функцију члана Школског одбора Основне школе 

''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника родитеља. 

3. Мандат разрешеног чланова Школског одбора престаје, а мандат новоименованог 

члана почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 28. новембра 2019. 

године. 

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

 
 
Број: 022-19/2019-04 
Алибунар, 28. новембра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

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

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

386. Одлука о јавним расправама 1 

387. Одлука о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња 

8 

388. Одлука о измени Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на 
територији општине Алибунар 

10 

389. Одлука о изменама и допунама Одлуке о плаћању трошкова за геодетске услуге на 
пољопривредном земљишту 

10 

390. Одлука о комуналном инспекцијском надзору 11 

391. Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу ДВ 110 KV 
бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр. 99, на 
територији општине Алибунар 

17 

392. Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу ДВ 110 KV 
бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, деоница од ТС Алибунар до стуба бр. 154, на 
територији општине Алибунар 

19 

393. Решење о давању сагласности за извођење радова 21 

394. Решење о давању сагласности за извођење радова 22 

395. Решење о давању сагласности за извођење радова 24 

396. Решење о давању сагласности за финансирање и извођење радова на изградњи, 
односно реконструкцији некатегорисаних путева у јавној својини општине Алибунар 
(атарски путеви) у К.О. Николинци 

25 

397. Решење о давању сагласности за финансирање и извођење радова на изградњи, 
односно реконструкцији некатегорисаних путева у јавној својини општине Алибунар 
(атарски путеви) у К.О. Владимировац, К.О. Селеуш и К.О. Нови Козјак 

27 

398. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана Општинске 
библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар за 2019. годину 

31 

399. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Дома здравља ''Алибунар'' 
Алибунар 

32 

400. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана Туристичке 
организације општине Алибунар за 2019. годину 

32 

401. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана Установе 
културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар за 2019. 
годину 

33 

402. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Братство и 
јединство'' Алибунар 

33 

403. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Душан 
Јерковић'' Банатски Карловац 

34 

404. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''1. мај'' 
Владимировац 

34 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 
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405. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''2. октобар'' 
Николинци 

35 

406. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Милош 
Црњански'' Иланџа 

35 

407. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Сава 
Вељковић'' Добрица 

36 

408. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''3. октобар'' 
Локве 

36 

409. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Основне школе ''Т. Г. 
Масарик'' Јаношик 

37 

410. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Економско-трговинске школе 
''Доситеј Обрадовић'' Алибунар 

38 

411. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана коришћења 
средстава из буџета општине Алибунар за 2019. годину Предшколске установе 
''Полетарац'' Алибунар 

38 

412. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Алибунар 

39 

413. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Банатски Карловац 

39 

414. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Владимировац 
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415. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Добрица 
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416. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Иланџа 
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417. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Јаношик 

41 

418. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Локве 
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419. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Николинци 
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420. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Нови Козјак 
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421. Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2019. 
годину Месне заједнице Селеуш 
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422. Решење о допуни Решења о образовању Комисије за давање на коришћење и у закуп 
државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2019.г. 
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423. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Милош 
Црњански'' Иланџа 

44 

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 

 


