
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 40. Алибунар, 11. март 2021. године Бесплатан примерак Број 5 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

45. 
 

На основу члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 4. Одлуке о обављању делатности обезбеђења јавног 

осветљења (''Службени лист општине Алибунар'', број 39/2019), Општинско веће општине 

Алибунар на 10. седници одржаној дана 11. марта 2021. године доноси 

 

ПРОГРАМ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

1. Програм обављања делатности јавног осветљења за 2021. годину на територији општине 

Алибунар (у даљем тексту: Програм) обухвата одржавање објеката и инсталација јавног 

осветљења на територији општине Алибунар. 

2. Средства намењена за реализацију Програма, који подразумева одржавање објеката и 

инсталација јавног осветљења за 2021. годину, планирана су у буџету Општине Алибунар 

за 2021. годину у износу од 1.000.000,00 динара, а реализација је планирана према 

приложеном Предмеру и предрачуну (Прилог 1). 

3. Носилац активности на реализацији Програма је јавно предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјект коме се повери обављање послова 

обезбеђивања јавног осветљења у складу са одредбама Одлуке о обављању делатности 

обезбеђења јавног осветљења (у даљем тексту: Вршилац услуге). 

4. Праћење реализације Програма ће вршити лице које именује председник општине 

Алибунар (у даљем тексту: Стручно лице). 

5. Програм обухвата услуге и радове на обезбеђивању јавног осветљења насељених места у 

Општини Алибунар, и то: 

- замену сијалица, предспојних справа, заштитних стакала и грла у светиљкама, 

- замену елемената стубова јавног осветљења, 

- поправке и замену светиљки, 

- поправке и замену напојних каблова, 

- поправке и замену елемената у разводним орманима и трафо станицама. 

6. Вршилац услуге ће услуге из тачке 5. овог Програма обављати по потреби, у односу на 

расположива финансијска средства, а по налогу Стручног лица, а предвиђено је и вршење 

замене свих неисправних сијалица у свим насељеним местима општине, и то најмање 

једном у току године. 

7. Хаваријске интервенције на обезбеђивању јавног осветљења Вршилац услуге ће обављати 

свакодневно, а по налогу Стручног лица. 

8. Пријава кварова на јавној расвети од стране грађана се подноси месној заједници, а 

пријаве кварова од стране месних заједница и осталих јавних служби и организација, као и 

правних лица, подносе се Стручном лицу. 
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9. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

Прилози: 

Прилог 1 – Предмер и предрачун радова на одржавању јавне расвете 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 352-3/2021-01 

Алибунар, 11. марта 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 

 

ПРИЛОГ 1: 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

Ред. 
број 

Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Укупно 

1 Испорука потребног материјала и израда 
кабловске спојнице за каблове типа ППОО 
или ППОО-А пресека до 4х25mm² 

ком. 2 3.900,00 7.800,00 

2 Испорука и монтажа уклопног сата у РОР 
или ТС 

ком. 2 6.000,00 12.000,00 

3 Испорука и монтажа астролошког уклопног 
сата 

ком. 3 11.750,00 35.250,00 

4 Испорука новог и замена дотрајалог или 
оштећеног прекидача (ОГ или ГС) у РОР 
или ТС 

ком. 2 1.050,00 2.100,00 

5 Испорука нове и замена дотрајале или 
оштећене основе НВОО 125А осигурача у 
РОР или ТС 

ком. 5 3.300,00 16.50,00 

6 Испорука новог и замена дотрајалог или 
оштећеног контактора 80А у РОР или ТС 

ком. 2 8.500,00 17.000,00 

7 Испорука новог и замена дотрајалог или 
оштећеног контактора РЕВ 50А у РОР или 
ТС 

ком. 3 10.500,00 31.500,00 

8 Испорука и замена луксомата у ТС-у ком. 2 5.500,00 11.000,00 

9 Замена РПО плоће у стубу на терену ком. 4 2.200,00 8.800,00 

10 Испорука и монтажа поклопца за металне 
стубове свих врста 

ком. 4 900,00 3.600,00 

11 Демонтажа поломљеног поклопца стуба са 
урезивањем навоја 

ком. 4 250,00 1.000,00 

12 Испорука, транспорт и монтажа светиљке 
на дрвени, метални или бетонски стуб 
просечне висине 7m, типа OPALO 70w 
натријум 

ком. 2 9.000,00 18.000,00 

13 Испорука, транспорт и монтажа светиљке 
на метални стуб до 4m, типа ''K-LUX’’ 70w 
натријум 

ком. 2 25.000,00 50.000,00 

14 TECEO S 24LED700mA/70W Schreder у 
комплету са LED изворима светлости или 
одговарајући 

ком. 2 32.000,00 64.000,00 

15 VOLTANA 0 28W Schreder у комплету са 
LED изворима светлости или одговарајући 

ком. 2 22.000,00 44.000,00 
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16 VOLTANA 1 35W Schreder у комплету са 
LED изворима светлости или одговарајући 

ком. 2 27.000,00 54.000,00 

17 Испорука, транспорт и монтажа конзола за 
светиљке дуж. до 1m 

ком. 5 2.300,00 11.500,00 

18 Испорука, транспорт и монтажа заштитног 
стакла 200 W 

ком. 6 950,00 5.700,00 

19 Испорука, транспорт и монтажа опал кугле 
Фи-500 за парковску светиљку 

ком. 2 1.800,00 3.600,00 

20 Испорука сијалице ''Na SON-T 70W E-27'' 
са заменом 

ком. 20 1.900,00 38.000,00 

21 Испорука сијалице ''Na SON-T 100W E-40'' 
са заменом 

ком. 20 1.950,00 39.00,00 

22 Испорука сијалице ''Na SON-T 150W E-40'' 
са заменом 

ком. 10 2.000,00 20.000,00 

23 Испорука сијалице ''Na SON-T 250W E-40'' 
са заменом 

ком. 5 2.050,00 10.250,00 

24 Испорука сијалице ''Na SON-T 400W E-40'' 
са заменом 

ком. 5 2.500,00 12.500,00 

25 Испорука сијалице ''Na SON-T 110W E-40'' 
са заменом 

ком. 4 1.550,00 6.200,00 

26 Испорука сијалице ''PHILIPS HPIT 400W E-
40'' са заменом 

ком. 2 3.500,00 7.000,00 

27 Испорука пригушнице ''Na 70W'' са 
заменом 

ком. 6 1.500,00 9.000,00 

28 Испорука пригушнице ''Na 100W'' са 
заменом 

ком. 6 1.500,00 9.000,00 

29 Испорука пригушнице ''Na 150W'' са 
заменом 

ком. 3 1.800,00 5.400,00 

30 Испорука пригушнице ''Na 250W'' са 
заменом 

ком. 3 1.800,00 5.400,00 

31 Испорука пригушнице ''Na 400W'' са 
заменом 

ком. 3 1.900,00 5.700,00 

32 Испорука упаљача ''70-400W Bag-Turgi' или 
вквивалентно са заменом 

ком. 12 1.200,00 14.400,00 

33 Испорука сијаличног грла Е27 са заменом ком. 10 1.200,00 12.000,00 

34 Испорука сијаличног грла Е40 са заменом ком. 10 1.350,00 13.500,00 

35 Испорука и замена ''RPO-III'' плоче у стубу 
на терену 

ком. 6 2.500,00 15.000,00 

36 Испорука и замена оштећеног ФРА 
осигурача у стубу или команди 

ком. 12 600,00 7.200,00 

37 Испорука и замена оштећеног осигурача у 
РОП или ТС 

ком. 6 3.600,00 21.600,00 

38 Испорука, развлашење и растезање кабла 
''ХОО-А 2х16 mm'' 

m1 100 650,00 65.000,00 

39 Испорука, развлашење и растезање кабла 
''PPY/C 3х1,5 mm'' 

m1 40 280,00 11.200,00 

40 Испорука, развлашење и растезање кабла 
''PPY/C 3х2,5 mm'' 

m1 40 350,00 14.000,00 

41 Испорука материјала и замена успонског 
вода на ТС или стубу каблом ППОО 4х25 
mm² за напајање ормана расвете са 
израдом свих струјних веза 

m1 6 4.300,00 25.800,00 

42 Испорука и уградња кабловских папучица 
(замена изгорелих) 

ком. 10 500,00 5.000,00 

43 Испитивање исправности подземног кабла 
између два стуба 

ком. 2 2.000,00 4.000,00 

44 Локализација квара на надземној мрежи 
јавне расвете (развезивање, испитивање и 
поновно везивање) 

ком. 3 3.000,00 9.000,00 
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45 Испорука и уградња ФИДАС клема ком. 8 1.500,00 12.000,00 

46 Испорука и уградња клема ''AlCu 6-35 
mm2/1'' 

ком. 8 1.400,00 11.200,00 

47 Испорука и уградња аутом.осигурача 25А-
63А 

ком. 2 1.450,00 2.900,00 

48 Испорука и уградња носача за СК ком. 4 1.300,00 5.200,00 

49 Испорука и уградња ал. конзоле за СКС ком. 4 1.300,00 5.200,00 

50 Испорука и уградња затезне стезаљке за 
СКС кабал 

ком. 4 1.400,00 5.600,00 

51 Испорука и уградња љуљашке пролазне за 
СКС кабал 

ком. 4 1.350,00 5.400,00 

Укупно без ПДВ-а 830.000,00 

ПДВ 20% 166.000,,00 

УКУПНО СА ПДВ-ом 996.000,00 

 

 
 

46. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/209), Општинско веће општине 
Алибунар на 10. седници одржаној дана 11. марта 2021. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА  

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ГРАЂАНИМА НАСТАЛУ ОД СТРАНЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 

Члан 1. 
Образује се Комисија за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од 

стране напуштених животиња на територији Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју 
чине: 

1. Јон Баба – председник Комисије; 

2. Лавинел Ардељан – заменик председника Комисије; 

3. Жељко Радовановић – члан Комисије. 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да разматра појединачне захтеве оштећених 

лица настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња на територији Општине 
Алибунар, као и да утврди основаност захтева и да о томе даје одговарајуће предлоге 
председнику Општине Алибунар, на основу којих би захтев био прихваћен и са оштећеним лицем 
буде закључен споразум о вансудском поравнању о накнади штете на висину новчаног износа који 
је Комисија предложила, односно да захтев буде одбијен као неоснован, односно да захтев буде 
одбачен због процесних недостатака, непотпуне документације и сл. 
 

Члан 3. 
Комисија за свој рад одговара председнику Општине Алибунар и дужна је да на захтев 

председника Општине и Општинског већа општине Алибунар поднесе извештај о свом раду, а 
најмање једанпут годишње. 
 

Члан 4. 
Чланови Комисије могу имати право на накнаду за рад у Комисији, о чему у складу са 

законом и у оквиру својих овлашћења посебним актом одлучује председник Општине. 
 

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

Алибунар''. 
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Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-17/2021-04 

Алибунар, 11. марта 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

47. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 24 Закона о јавном информисању и 

медијима (''Сл.гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016–аутентично тумачење), чланова 19-22. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања (''Службени гласник РС'', бр. 16/2016 и 8/2017), члана 58. Статута општине Алибунар 

– пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и Јавног конкурсa за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на 

територији општине Алибунар у 2021. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2021), 

Општинско веће општине Алибунар на својој 10. седници одржаној дана 11. марта 2021. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ  

НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

У 2021. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс општине 

Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног 

информисања на територији општине Алибунар у 2021. години (у даљем тексту: Стручна 

комисија), у коју се именују: 

1. Слободан Недељковић из Врања – на предлог Професионалног удружења новинара 

Србије из Ниша; 

2. Мартина Вележ – медијски стручњак из Суботице; 

3. Младен Булут из Новог Сада – на предлог Независног друштва новинара Војводине из 

Новог Сада. 

На основу члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања, Стручна комисија на својој првој седници бира 

председника комисије. 

Стручна комисија има секретара. Секретар Стручне комисије је Илија Пенца, запослен у 

Општинској управи општине Алибунар. 

 

Члан 2. 

Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима 

утврђеним Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
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области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2021. години и да предложи 

Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.  

Уз предлог, Стручна комисија је дужна да предложи и износ којим ће се финансирати 

пројекти за које је Стручна комисија утврдила да испуњавају услове суфинансирања. 

 

Члан 3. 

Стручна комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе 

Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду. 

 

Члан 4. 

Чланови и секретар Стручне комисије имају право на накнаду за рад у Стручној комисији, у 

складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине 

Алибунар. 

О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине. 

 

Члан 5. 

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

Алибунар''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-18/2021-04 

Алибунар, 11. марта 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

48. 

 

Приликом израде предлога Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар 
за финансирање програма у области спорта у 2020. години (''Службени лист општине Алибунар'', 
бр. 4/2021), дошло је до техничке грешке у уношењу текста, која је уочена и по службеној дужности 
исправљена, те се даје 
 

ИСПРАВКА РЕШЕЊА 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 
I 

Исправља се Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2021. години, тако да гласи: 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 
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извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на 

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Удружење спортских риболоваца 

''Амур'' Иланџа'', подносиоца програма Удружење спортских риболоваца ''Амур'' из 

Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 60.000,00 (словима: 

шездесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 41/2020). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из 

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна 

вредност пројекта износи 180.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 80.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем 

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 
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стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник 

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-28/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник'' 

 

II 
Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
Зорана Братић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 11.03.2021. 

 

 

 

Број 5– Страна 9 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

45. Програм обављања делатности јавног осветљења на територији општине Алибунар 
за 2021. годину 

1 

46. Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за накнаду штете грађанима 
насталу од стране напуштених животиња на територији општине Алибунар 

4 

47. Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс 
општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања на територији општине Алибунар 

5 

48. Исправка Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2021. години (бр. 403-22-28/2021-04 од 
08.02.2021.г.) 

6 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

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

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


