
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 40. Алибунар, 17. март 2021. године Бесплатан примерак Број 7 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

50. 
 

На основу чланова 524. и 525. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 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'', бр. 22/2019), а 
на предлог Општинског већа општине Алибунар,  

 
Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 
У Одлуци о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за путеве и изградњу 

''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 
члан 5. став 1. и 2. мењају се и гласе: 
 

''Члан 5. 
За ликвидационог управника Јавног предузећа именује се Бојан Милетић, дипломирани 

правник из Панчева. 
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће актом из своје надлежности Општинско 

веће општине Алибунар.'' 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове Одлуке досадашњем ликвидационом управнику Јавног предузећа 

престају права заступања Јавног предузећа. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар. 
 
 
Број: 023-1/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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51. 
 

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Службени лист СФРЈ'', 

бр. 6/1980 и 36/1990, ''Службени лист СРЈ'', бр. 29/1996, ''Службени гласник РС'', бр. 115/2005-

др.закон), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачке 6. и 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 69. став 9. и члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 

УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) 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 Петој седници, одржаној дана 17. марта2021. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА – ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености у корист предузећа 

ЕПС Дистрибуција – Огранак ''Електродистрибуција Панчево'' Панчево (у даљем тексту: 

Инвеститор), за изградњу електроенергетских објеката (СТС 20/0,4 kV ''Базен 2'' са припадајућим 

кабловским водовима, кабловског вода 0,4 kV и кабловског вода 20 kV), у складу са издатим 

локацијским условима ROP-ALI-34926-LOC-1/2016 од 13.02.2017. године, ROP-ALI-36845-LOC-

1/2019 од 31.12.2019. године и ROP-ALI-7219-LOC-1/2020 од 09.04.2020. године, на парцелама у 

к.о. Банатски Карловац, које су у јавној својини Општине Алибунар, уписане у лист непокретности 

број 5571 к.о. Банатски Карловац, и то: 

1) број катастарске парцеле 6701, потес/улица Девојачки бунар, укупне површине 2256 m², 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

2) број катастарске парцеле 6699, потес/улица Девојачки бунар, укупне површине 1115 m², 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

3) број катастарске парцеле 6490, потес/улица Векерле, укупне површине 7046 m², врста 

земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

4) број катастарске парцеле 5866, потес/улица Векерле, укупне површине 6366 m², врста 

земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

5) број катастарске парцеле 5981, потес/улица Векерле, укупне површине 6306 m², врста 

земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

6) број катастарске парцеле 5834, потес/улица Векерле, укупне површине 7222 m², врста 

земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

7) број катастарске парцеле 6691, потес/улица Девојачки бунар, укупне површине 608 m², 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут; 

8) број катастарске парцеле 6695, потес/улица Девојачки бунар, укупне површине 978 m², 

врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – некатегорисани пут. 

 

Члан 2. 

Између Општине Алибунар и Инвеститора биће закључен уговор о праву службености 

којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписивање уговора, на основу ког ће се 

службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из члана 1. ове 

Одлуке, као послужном добру у корист повласног добра свакодобног власника повласног добра. 

Уговор о праву службености се закључује на основу одговарајуће техничке документације за 

изградњу предметних електроенергетских објеката, са тачно исказаном дужином и површином 

заузећа предметних катастарских парцела. 

За закључивање уговора о праву службености, у име Општине Алибунар овлашћује се 

председник Општине Алибунар. 
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Члан 3. 

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

Алибунар''. 

 

 

Број: 463-8/2021-04 

Алибунар, дана 17. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

52. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачке 6. и 20. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', бр. 95/2018) 
и члана 40. став 1. тачке 3. и 7. Статута oпштине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на предлог Општинског већа општине Алибунар,  

 
Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној дана 17. марта 2021. године 

доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОСЛОБАЂАЊУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ  

УГОСТИТЕЉСКОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОД ОБАВЕЗЕ  

ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И  

ДЕЛА ЗАКУПА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се ослобађање од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних 

површина, као и дела закупа пословних простора у јавној својини Општине Алибунар, на 

територији општине Алибунар, за перио од дана увођења ванредног стања у Републици Србији у 

2020. години, услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, па до краја 2020. 

године, свим привредним субјектима који се баве регистрованом угоститељском делатношћу. 

 

Члан 2. 

Ослобођење од обавезе плаћања накнаде за корићење јавних површина на територији 

општине Алибунар за временски период наведен у члану 1. ове Одлуке, у пуном износу, односи се 

на обвезнике наккнаде из члана 2. став 1. тачка 1) и члана 3. став 2. и 3. Одлуке о накнадама за 

коришћење јавних површина на територији општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 11/2019), а који обављају регистровану угоститељску делатност. 

Ослобођење од обавезе плаћања дела закупа пословних простора у јавној својини 

Општине Алибунар за временски период наведен у члану 1. ове Одлуке у износу од 20% од 

утврђеног износа закупа, односи се на закупце који имају важећи уговор о закупу пословног 

простора у јавној својини Општине Алибунар, а који обављају регистровану угоститељску 

делатност. 

 

Члан 3. 

Ослобађање од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина, каои и дела 

закупа пословних простора у јавној својини Општине Алибунар, на територији општине Алибунар 

наведеним привредним субјектима утврђује се у циљу пружања помоћи у санирању негативних 

последица које трпе привредни субјекти, насталих услед заразне болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2. 
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Члан 4. 

Обрачун накнаде за коришћење јавних површина, као и закупа пословних простора у јавној 

својини Општине Алибунар, за навведене привредне субјекте према одредби ове Одлуке, 

решењем утврђује оргнаизациона јединица Општинске управе општине Алиубнар надлежна за 

утврђивање и наплату изворних прихода. 

 

Члан 5. 

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

Алибунар''. 

 
 

Број: 434-13/2021-04 

Алибунар, дана 17. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

53. 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 11) Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018), члана 15. став 4. 
Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник 
РС'', бр. 27/2020) и члана 159. став 2. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 11/2019), 

 
Скупштина општине Алибунар на 5. седници, одржаној дана 17. марта 2021. године, доноси 

 
 

П Л А Н   Р А Д А 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

Р.Б. НАЗИВ ЗАДАТКА АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ САРАЂУЈЕ 
РОК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАПОМЕНЕ 

1. Организациони, кадровски и 
др.послови из надлежности рада 
Штаба 

К-дант Штаба - заменик к-данта, 
- начелник Штаба 

током године  

2. Разматрање стања исправности 
инсталираних сирена на подручју 
Општине и утврђивање плана 
мера за отклањање уочених 
недостатака са покретањем 
поступка израде акустичне 
студије за подручје надлежности 

К-дант Штаба и 
Општинска управа 

- надлежна сл. 
МУП-а 

- начелник 
Опш.управе 

март-август  

3. Разматрање предлога Одлуке о 
формирању јединице за 
узбуњивање Општине 

К-дант Штаба - надлежна сл. 
МУП-а 

- начелник 
Опш.управе 

март-август  

4. Разматрање предлога Плана 
смањења ризика од катастрофа 
Општине 

К-дант Штаба - надлежна сл. 
МУП-а 

- начелник 
Опш.управе 

септембар по изради лица 
са лиценцом у 

складу са 
Законом 

5. Израда и разматрање предога 
докумената из надлежности ЈЛС 
у складу са Законом о смањењу 
ризика у управљања ванредним 
сигуацијама: 

К-дант Штаба - надлежна сл. 
МУП-а 

 

током године У складу са 
Законом 
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- Одлуке о организацији и 
функционисању ЦЗ на подручју 
Општине; 

- Одлуке о одређивању ПД и 
др.правних лица од значаја за 
заштиту и спасавање; 

- Именовање повереника и заме-
ника повереника у насељима, 
стамбеним јединицама и 
др.објектима у складу са 
Проценом ризика Општине; 

- Образовање јединица опште 
намене ЦЗ, опремање и 
обучавање припадника; 

- Одређивање задатака 
субјектима од значаја за 
заштиту и спасавање 

6. Разматрање анализе стања и 
достигнутог степена припрема 
субјеката за заштиту и спасавање 
на подручју Општине и усклађи-
вање и ажурирање Процене 
ризика од катастрофа и Плана 
заштите и спасавања Општине 

К-дант Штаба - надлежна сл. 
МУП-а 

- Општинска 
управа 

септембар - 
новембар 

 

7. Разматрање анализе стања 
попуне и достигнути степен 
спремности јединица опште 
намене на подручју Општине 

К-дант Штаба - Општинска 
управа 

јун  

8. Разматрање предлога Програма 
обуке припадника јединица опште 
намене 

К-дант Штаба - Општинска 
управа 

јун  

9. Разматрање предлога 
планираних финансијских 
средстава за потребе ванредних 
ситуација у 2022. години 

К-дант Штаба - Општинска 
управа 

новембар  

10. Обављање др.послова и задата-
ка по предлогу Републичког, 
Покрајинског и окружног ШЦЗ или 
надлежне сл. МУП-а 

К-дант Штаба - Надлежни 
штабови ЦЗ 

- надлежна сл. 
МУП-а 

током године  

11. Израда предлога Извештаја о 
раду Штаба за 2021. годину 

К-дант Штаба - надлежна сл. 
МУП-а 

децембар  

12. Израда предлога Програма рада 
Штаба за 2022. годину 

К-дант Штаба - надлежна сл. 
МУП-а 

децембар  

Закључено са ред.бр. 12 /дванаест/ на 3 /три/ стране куцаног текста, без насловних страна. 

 
 
Број: 020-22/2021-04 
Алибунар, 17. марта 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

54. 
 

На основу члана 46. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 34/2010- Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутен.тумачење и 68/2020), 

 
Скупштина општине Алибунар на Петој седници, одржаној дана 17. марта 2021. године, 

доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

КУТЛЕШИЋ АЛЕКСАНДРА 
 
 

I 
Констатује се да је мандат одборника Скупштине општине Алибунар Кутлешић Александра 

престао на лични захтев, подношењем оставке. 
 

II 
Мандат одборника из члана I престаје даном подношења оставке, односно 17. марта 2021. 

године. 
 

III 
Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-1/2021-04 
Алибунар, 17. марта 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

55. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 91. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 

 
Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

1. Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Алибунар за 2020. 

годину. 

2. Решење доставити Општинском штабу за ванредне ситуације Алибунар. 

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

 
Број: 020-21/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

56. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 91. Пословника Скупштине општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 1/2019),  

 
Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 
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1. Усваја се Извештај о раду Пољочуварске службе општине Алибунар за 2020. годину. 

2. Решење доставити Пољочуварској служби општине Алибунар. 

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

 
 
Број: 320-27/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

57. 
 

На основу члана 12. став 13. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 

36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 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'', бр. 22/2019), а на предлог 

Општинског већа општине Алибунар,  

 

Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. марта 2021. 

године  

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

Овим Решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: 

Комисија). 

Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања 

и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора 

између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности 

Општинске управе општине Алибунар. 

 

Члан 2. 

Утврђује се да инспекцијски надозр над пословима из изворне надлежности врши 

организациона јединица Општинске управе општине Алибунар надлежна за инспекцијске послове. 

 

Члан 3 

Послови и задаци Комисије су: 

1. да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и 

даје упутства у циљу унапређења координације инсоекција и делотворности 

инспекцијског надзора и прати реализацију, а нарочито: 

1) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, 

2) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора, 

3) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег 

извештаја о раду инспекција, 

4) за развој јединственог функционалног софтверског решења е-инспектор; 

2. да разматра и даје мишљење на нацрте општих и посебних аката општине којима се 

уређују питања инспекцијског надзора; 
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3. да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад 

инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу 

уједначвања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим 

надзираним субјектима и објављује те ставове; 

4. да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу 

инспектора и подноси иницијативе надлежним органима; 

5. да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и 

допуна; 

6. да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују 

прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор; 

7. да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг 

инспекција у надлежности Општинске управе општине Албиунар, најкасније у року од 

седам радних дана; 

8. да у складу са потребом подноси извештаје Општинском већу општине Алибунар, 

Скупштине општине Алибунар и даје предлоге за предузимање мера из њихове 

надлежности; 

9. да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују 

информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о 

њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и 

њиховим руководиоцима; 

10. да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на 

рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби; 

11. да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем. 

 

Члан 4. 

Комисију чине председник и заменик председника и 2 члана, као и њихови заменици. 

Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад, сазива и води седнице 

Комисије. 

Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик 

председника Комисије 

 

Члан 5. 

У Комисији се именују: 

1. Зорана Братић, председник Комисије 

2. Марта Дмитровић, заменик председника Комисије, 

3. Дејан Старчевић, члан, 

4. Анита Митровић, заменик члана, 

5. Душан Дакић, члан, 

6. Марко Ћирковић, заменик члана. 

 

Члан 6. 

Комисија доноси Пословник о свом раду. 

 

Члан 7. 

Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из члана 3. овог Решења. 

 

Члан 8. 

У оквиру Комисије се могу образовати радне групе и стручни тимови за одређену област 

односно одређена питања инспекцијског надзора. 

 

Члан 9. 

Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој 

потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа. 

Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља Одељење за 

инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове. 
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Члан 10. 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе 

општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 9/2018, 25/2018 и 30/2018-испр.). 

 

Члан 11. 

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

Алибунар''. 

 

 

Број: 020-20/2021-04 
У Алибунару, 17. марта 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

58. 
 

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016 и 

88/2019), члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 22/2019), 

 

Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној дана 17. марта 2021. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 

 

 

1. Мења се Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 

''Универзал'' Алибунар, број: 023-2/2020-04 од 15.09.2020. године, тако што се у тачки 2. 

наведеног решења речи: ''шест месеци'' замењују речима: ''једну годину''. У осталом делу 

Решење остаје неизмењено. 

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

 

 

Број: 023-2/2021-04 

Алибунар, дана 17. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

59. 
 

На основу члана 32. тачка 9. 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), 

 

Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној дана 17. марта 2021. године 

доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

1. Мења се Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације 

општине Алибунар, број: 022-16/2020-04 од 15.09.2020. године, тако што се у тачки 2. 

наведеног решења речи: ''шест месеци'' замењују речима: ''једну годину''. У осталом делу 

Решење остаје неизмењено. 

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

 

 

Број: 023-3/2021-04 

Алибунар, дана 17. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

60. 
 

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011), 

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), 

 

Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној дана 17. марта 2021. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

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

 

 

1. Мења се Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 

''1.март'' Алибунар, број: 551-5/2020-04 од 15.09.2020. године, тако што се у тачки 2. 

наведеног решења речи: ''шест месеци'' замењују речима: ''једну годину''. У осталом делу 

Решење остаје неизмењено. 

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

 

 

Број: 551-1/2021-04 

Алибунар, дана 17. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

61. 
 

На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (''Службени гласник РС'', број 
107/2012), члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Алибунар – пречишћен 
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текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 91. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 1/2019), сагласно ставу 2. Одељка IV 
Решења о образовању Савета за миграције у општини Алибунар, број 020-111/2020-04 од 15. 
септембра 2020. године, 

 
Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

I 
Разрешава се др Динка Кожокар Даждеа функције члана Савета за миграције у општини 

Алибунар. 
Именује се др Миленко Ратковић, в.д. директора Дома здравља Алибунар на функцију 

члана Савета за миграције у општини Алибунар. 
 

II 
Разрешава се Јездимир Рачић функције члана Савета за миграције у општини Алибунар. 
Именује се Горан Мајсторовић, командир ПС Алибунар на функцију члана Савета за 

миграције у општини Алибунар. 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 020-23/2021-04 
У Алибунару, 17. марта 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

62. 
 

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
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 (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 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 Петој седници од 17. марта 2021. године доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ  

И У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

1. Именује се Милан Станков за члана Комисије за давање на коришћење и у закуп државног 

пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2020. годину. 
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2. Именовани из тачке 1. овог Решења има права и обавезе утврђене Решењем о 

образовању Комисије за давање на коришћење и у закуп државног пољопривредног 

земљишта у општини Алибунар за 2020. годину, број 020-150/2020-04 од 10. новембра 

2020. године, које је донела Скупштина општине Алибунар на Трећој седници Скупштине. 

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

Алибунар''. 

 
Број: 020-24/2021-04 
У Алибунару, 17. марта 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

63. 
 

На основу члана 17. Закона о младима (''Службени гласник РС'', број 50/2011), члана 36. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), Одељка IV Решења о образовању Савета за младе у општини 
Алибунар, број 020-107/2020-04 од 15.09.2020.г и члана 91. Пословника Скупштине општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 1/2019), 

 
Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

САВЕТА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

1. Разрешава се Љиљана Кукић функције члана Савета за младе Општине Алибунар, а 

именује се Николин Винка на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар. 

2. Разрешава се Јон Ардељан функције члана Савета за младе Општине Алибунар, а 

именује се Виолета Вуковић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар. 

3. Разрешава се Адриан Јерина функције члана Савета за младе Општине Алибунар, а 

именује се Душко Зубановић на функцију члана Савета за младе Општине Алибунар. 

4. Мандат новоименованих чланова почиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до 

истека мандата Савета за младе Општине Алибунар. 

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

 
 
Број: 020-25/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

64. 
 

На основу члана 39. Закона о равноправности полова (''Службени гласник РС'', број 
104/2009), члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), Одељка IV став 2. Решења о образовању 
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Комисије за родну равноправност општине Алибунар, број 020-108/2020-04 од 15.09.2020.г и члана 
91. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 1/2019), 

 
Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Разрешава се Живан Ристин функције члана Комисије за родну равноправност општине 

Алибунар, а именује се Софина Антонијевић на функцију члана Комисије за родну 

равноправност општине Алибунар. 

2. Разрешава се Виолета Бунда функције члана Комисије за родну равноправност општине 

Алибунар, а именује се Драгана Васиљевић Шорђан на функцију члана Комисије за родну 

равноправност општине Алибунар. 

3. Разрешава се Јон Буђелан функције члана Комисије за родну равноправност општине 

Алибунар, а именује се Филип Јојић на функцију члана Комисије за родну равноправност 

општине Алибунар. 

4. Мандат новоименованих чланова почиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до 

истека мандата Комисије за родну равноправност општине Алибунар. 

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

 
 
Број: 020-26/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

65. 
 

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 36. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), Одељка IV Решења о образовању Савета за запошљавање у 
општини Алибунар, број 020-113/2020-04 од 15.09.2020.г и члана 91. Пословника Скупштине 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 1/2019), 

 
Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

1. Именује се Кожокар Петар на функцију члана Савета за запошљавање у Општини 

Алибунар. 

2. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до 

истека мандата Савета за запошљавање у Општини Алибунар. 

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

 
 
Број: 020-27/2021-04 
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Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

66. 
 

На основу члана 115. став 1. и члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др.закон и 6/2020), 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),  

 
Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године, доноси: 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 

 

 

I 
Именује се Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар: 
 
Из реда представника оснивача: 

1. Др Динка Кожокар Даждеа, 

2. Валентина Бифел, 

3. Милијанка Петровић Васиљевић. 

 
Из реда представника запослених: 

1. Слађана Симоновић, 

2. Зора Николић, 

3. Драгана Томић. 

 
Из реда представника родитеља: 

1. Маја Поткоњак, 

2. Зорица Стефановић Ковачев, 

3. Радмила Гајић. 

 
II 

Мандат Управног одбора је четири године и почиње да тече од дана именовања, односно 
од 17. марта 2021. године. 
 

III 
Чланови Управног одбора могу бити разрешени и пре истека времена на који су изабрани, 

а новоизабраним члановима мандат траје најкасније до истека мандата Управног одбора. 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Решења престаје мандат председнику и члановима Управног 

одбора из претходног сазива. 
 

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

Алибунар''. 
 
Број: 022-1/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

67. 
 

На основу члана 115. став 1. и члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др.закон и 6/2020), 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),  

 

Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године, доноси: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 

 

 

I 
Престаје функција члановима Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' 

Алибунар: 
 
Из реда представника оснивача: 

1. Др Динка Кожокар Даждеа, 

2. Драгана Ћирић, 

3. Зорка Бањац. 

 
Из реда представника запослених: 

1. Јасмина Грујић, 

2. Гордана Павловић, 

3. Јонел Береш. 

 
Из реда представника родитеља: 

1. Гордана Томић Тубић, 

2. Магдалена Стојанов, 

3. Светлана Јосиљевић. 

 
II 

Мандат члановима Управног одбора престаје због престанка мандата Управног одбора у 
који су именовани почевши од 17. марта 2021. године. 
 

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

Алибунар''. 
 
 
Број: 022-2/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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68. 
 

На основу члана 115. став 1. и члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др.закон и 6/2020), 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),  

 

Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године, доноси: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 
 

1. Разрешава се Милан Влајовић функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан 

Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника оснивача, а у Школски одбор Основне 

школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац именује се Јелена Тодоровић, из реда 

представника оснивача. 

2. Мандат новоименованог члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 

Школског одбора, а почиње да тече даном именовања. 

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

Алибунар''. 

 
 
Број: 022-3/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

69. 
 

На основу члана 115. став 1. и члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др.закон и 6/2020), 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),  

 
Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године, доноси: 

 
 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ 

 

 

I 
Разрешава се Корнелија Купрешанин функције члана Школског одбора Основне школе 

''2.октобар'' Николинци из реда представника оснивача. 
У Школски одбор Основне школе ''2.октобар'' Николинци именује се Зорица Ивков из реда 

представника оснивача. 
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II 
Мандат новоименованог члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског 

одбора, а почиње да тече даном именовања. 
 

III 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 022-4/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

70. 
 

На основу члана 115. став 1. и члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др.закон и 6/2020), 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),  

 
Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. марта 2021. године, доноси: 

 
 

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

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР 
 
 

1. Разрешава се Милош Јованов функције члана Школског одбора Економско-трговинске 

школе '''Доситеј Обрадовић'' Алибунар из реда представника родитеља, а у Школски одбор 

Економско-трговинске школе '''Доситеј Обрадовић'' Алибунар именује се Маргарета Божин 

Мунћан из реда представника родитеља. 

2. Разрешава се Јонел Гина функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе 

'''Доситеј Обрадовић'' Алибунар из реда представника родитеља, а у Школски одбор 

Економско-трговинске школе '''Доситеј Обрадовић'' Алибунар именује се Биљана Остојић из 

реда представника родитеља. 

3. Мандат новоименованог члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата 

Школског одбора, а почиње да тече даном именовања. 

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

Алибунар''. 

 
 
Број: 022-5/2021-04 
Алибунар, 17. март 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 
 

71. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
Општински штаб за ванредне ситуације 
Број: 217-1-2/21-04 
Дана: 03.03.2021. године 
А Л И Б У Н А Р 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'', број: 87/18) и члана 3. став 2. Пословника о 
раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, број: 020-43/11-04 од 12. 
октобра 2011. године, Штаб  п о д н о с и, 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

У 2020. ГОДИНИ 
 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) 
образован је Одлуком Скупштине општине Алибунар као оперативно-стручно тело за праћење 
активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним 
ситуацијама за територију своје надлежности. 

Послове и задатке из своје надлежности Штаб обавља у складу са: 
1. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(''Сл.гласник РС'', број: 87/18), 

2. Уредбом о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (''Службени 

гласник РС'', бр. 27/2020), 

3. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, број: 020-

43/11-04 од 12.10.2011. године; 

4. Посебни закони који спроводе мере у области јавног здравља које се предузимају поводом 

проглашења епидемије заразне болести: 

- Закон о јавном здрављу (''Сл.гласник РС'', бр. 15/2016), 

- Закон о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 25/19), 

- Закон о заштити становништва од заразне болести (''Сл.гласник РС'', бр. 25/19); 

5. Другим прописима и општим актима донетим на основу Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и посебних закона који спроводе мере у 

области јавног здравља које се предузимају поводом проглашења епидемије заразне 

болести. 

У току 2020. године Решењем о постављењу команданта, заменика команданта, начелника 
и чланова штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, Скупштина општине је, у односу на 
кадровске промене на територији Општине, именовала команданта, заменика команданта и 
чланове Штаба, а у складу са важећим законским прописима. 
 
РАД ШТАБА У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ 
 

У току 2020. године одржано је укупно 17 (седамнаест) седница Штаба, од којих 10 (десет) 
је одржано у време ванредног стања. 

Програмом рада Штаба за 2020. годину, који је усвојила Скупштина општине, планирано је 
10 задтака и обавеза, међутим, због епидемије заразне болести Covid-19 изазване вирусом SARS-
CoV-2, реализовано је 4 (четири) а преостали задаци и обавезе пренети су у наредну годину. 

Такође, на седници Штаба разматране су припреме за предстојећи зимски период и 
одређени су задаци оспособљеним правним лицима за припреме, предузимање и спровођење 
превентивних и оперативних мера, у циљу спречавања настанка и ублажавању ризика, у условима 
већих количина снежних падавина и наиласка хладног таласа у дужем временском периоду. 

Након доношења Одлке о проглашењу ванредног стања, Уредбе о мерама за време 
ванредног стања и Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести Covid-19, у циљу 
спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 
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Штаб за ванредне ситуације, као оперативно-стручно тело Општине, образован у складу са 
законом, у циљу правовременог реаговања на опасност и смањење ризика, спроводио је 
активности како у превентивној фази разматрајући стања спремности за организовани одговор на 
ризике и претње и могућност Општине и ангажовање свих сбуеката и снага у циљу реализације 
задатака, тако и активности у оперативној фази непосредно руководећи и координирајући рад 
субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и 
адекватно ангажовање расположивих снага и средстава на спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите, у циљу заштите здравља становништва на нивоу Општине. 

У циљу заштите здравља становништва, услед опасности ширења заразе корона вирусом 
и утврђивању задатака у односу на насталу ситуацију, Штаб је доносио наредбе, закључке и 
препоруке за предузимање превентивних и оперативних мера заштите, а у складу са наређеним 
мерама Владе Републике Србије и инструкцијама надлежних министарстава и служби. 

Том приликом донете су: укупно 33 наредбе, 34 закључка и 9 препорука, од чега током 
ванредног стања: 29 наредбе, 24 закључка и 7 препорука. 

Три главне активности институцијја односиле су се на обавештавање становништва о 
насталој опасности ради хитног поступања у циљу заштите живота и здравља људи, обезбеђење 
здравствене заштите и пружања психолошке помоћи, организацију и спровођење прве и 
медицинске помоћи (обезбеђење свих услова да здравље грађана не буде угрожено као и 
обезбеђење поштовања епидемиолошким мера), као и обезбеђење угрожене категорије 
становништва (снабдевање лица преко 65 година која немају помоћ породице у виду набавке 
основних животних намирница, предмета личне хигијене, лекова и др.). 

Реализација мера заштите и извршавање задатака на нивоу Општине, остварена је 
јединственим деловњем субјеката (органи, службе, јавна предузећа и установе и субјекти од 
посебог значаја за заштиту и спасавање Општине – првенствено Дом здравља, ЈКП ''Универзал'' 
Алибунар, ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар, Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар) и снага (Штаб 
за ванредне ситуације општине Алибунар, Црвени крст Алибунар, волонтери Црвеног крста – 196, 
повереници односно заменици повереника цивилне заштите – 10, као и грађани добровољци – 32 
и ПС Алибунар). 

На седницама Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар извршиоци 
задатака подносили су усмене и писмене извештаје о спроведеним мерама и активностима по 
наредбама, закључцима и препорукама. 

Примарну улогу на нивоу Општине, ради заштите и спасавања живота и здравља људи, 
имао је Дом здравља ''Алибунар'' Алибунар, који је организовање и функционисање (као и читави 
здравствени систем) прилагодио новонасталој ситуацији, тако да је поред амбуланти за незаразне 
болести примарне здравствене заштите становништва формирана и посебна амбуланта за 
фебрилно-респираторне инфекције са пет лекара, пет медицинских сестара, једним РТГ 
техничаром, доктором клиничке биохемије, три лабораторијска техничара, два возача и две 
спремачице (црвена зона) и обезбеђено је возило за превоз пацијената који су потврђени 
(позитивни) на корона-вирус. 

У амбуланти за фебрилно-респираторне инфекције од 11.04.2020. године до 29.12.2020. 
године извршено је 11.509 прегледа и одрађено је 1.726 PCR, 1.598 серолошких и 907 антигенских 
тестова пацијената на Covid-19. 

У епидемији Covid-19 у општини Алибунар закључно са 04.01.2021. године оболело је 
укупно 1.035 грађана. 

Имајући напред наведено у виду, може се констатовати да је Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Алибунар остваривао примарну улогу у управљању ризиком и да су 
извршавањем задатака субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама Општине своје деловање и активности прилагодиле сходно насталој ситуацији и у 
складу са својим надлежностима и овлашћењима, спроводили мере и задатке, сопственим 
снагама и средствима, у складу са Законом. 

У циљу побољшања рада Штаба, организације система смањења ризика од катастрофа 
стање спремности за извршавање обавеза заштите и спасавања у 2021. години неопходно је 
предузети следеће мере: 

1. Плански и организовано, и даље спроводити мере и задатке цивилне заштите на 

сузбијању ширења заразне болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2; 

2. Такође, у наредној години акценат ставити на рд на изрди докузмента Штаба и 

ажурирању правних аката везано за смањење ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама, у складу са Законом и прописима који ближе уређују област 

рада, а све у циљу побољшања спремности осопсобљених субјеката за извршавање 

здадатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине; 
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3. Унапредити сарадњу са надлежним службама МУП-а у извршавању задатка 

организације и функционисања заштите и спасавања; 

4. Континуирано анализирати и пратити достигнути нови припрема и стање спремности 

Општине и њених органа и служби, оспособљених правних лица и других субјеката 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијиама; 

5. По потреби, а у циљу побољшања квалитета рада Штаба, ослањати се на расположиве 

кадровске и друге потенцијале Општтине. 

 
КОМАНДАНТ ШТАБА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 

 
 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 
 
 

72. 
 
ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 
ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА 
НЕМАЊИНА 14, 26310 АЛИБУНАР 
ДАТУМ: 11.01.2021. 
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ 1/2021 
 
Годишњи извештај пољочуварске службе за 2020.год. 
 
У периоду 2020.год. Пољочуварска служба радила је са осам пољочувара. Распоред рада 
пољочувара и обилазак терена одређује шеф Пољочуварске службе. Пољочуварска служба 
радила је сваки дан без обзира на празнике или временске услове. 
 
За обилазак терена као и целокупни рад Пољочуварске службе располагано је са три возила, и то 
Лада НИВА PA-149-MU, Лада НИВА PA-149-NB и Лада НИВА PA-141-JS. Морамо напоменути да се 
ове године Ладе НИВЕ које користи Пољочуварска служба константно кваре, тако да смо ове 
године имало много више кварова него претходних година. Ладе НИВЕ које користимо купљене су 
2012.г. 
 
Дана 12.09.2020.год. Пољочуварска служба добила је помоћ од МК обезбеђења д.о.о. Београд у 
виду два њихова радника ради пружања услуга надзора и чувања усева кукуруза на парцелама у 
државној својини које без правног основа користе непозната лица. Радници из МК обезбеђења 
пружали су услуге сваког дана и то 12 часова у току 24 часа, и радили су заједно са пољочуварима 
до 31.10.2020.год. Радило се свакодневно по сменама заједно пољочувари и радници МК 
обезбеђења. Распоред рада добијали смо од радника МК обезбеђења а користили смо возила 
пољочуварске службе. 
 
Пољочуварска служба у овом периоду написла је 165 записника. Највише је написано записника о 
узурпацији државног земљишта и то 98 где су сва позната лица. Написани су записници о кражи 
усева, кражи дрва, наношењу штете усевима, паљевине жетвених остатака, као и паљење 
пашњака и много других дешавања које смо санкционисали. Сви записници су уредно потписани 
од стране пољочувара и одговорних лица и исти су уредно заведени. Исто тако сви записници су 
предати одговарајућим установама на разматрања у циљу даљем поступања а у складу са 
законом. Већину записника о узурпацији државног земљишта обрадила је пољопривредна 
инспекција. 
 
Пољочуварска служба имала је добру сарадњу са полицијском службом нарочито приликом 
откривања починиоца при кражи дрва и усева са приватних и државних парцела. Исто тако имали 
смо добру сарадњу са ловачким удружењима, ватрогасним удружењем, као и са представницима 
месних заједница са територије Општине Алибунар. 
 
Добру сарадњу смо имали и са комуналном инспекцијом нарочито око решавања дивљих 
депонија. 
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Такође у току ове календарске године поједини пољочувари ишли су у Основни суд Панчево ради 
давања изјава о написаним записницима у претходном периоду. 
 
У току овог периода имали смо контроле од стране иснпектора за привредни криминал из МУП 
Панчево. 
 
Добру сарадњу имали смо и са комисијом за израду програма за лицитацију државног земљишта. 
Помагали смо са израдом програма за лицитацију. Преносили смо искуства са терена да се 
програм што боље уради и да се тако што више земљишта узме на лицитацији. 
 
У више наврата пољочувари су у разговору са пољопривредницима исте упозорили на значај 
проходности каналске мреже, тј. да се не бацају разни отпаци и смеће у поменуте канале, и да се 
канали одржавају сходно са својим могућностима. Такође се разговрало о лошем стању атарских 
путева, које би пољопривредници требало да доведу у проходно стање, јер их они свакодневно 
користе. 
 
15.05.2020.гог. добили смо допис из Министарства пољопривреде да извршимо контролу 
излицитираних пашњака. Анализом података о издатом земљишту на подручју општине Алибунар 
управа за пољопривредно земљиште је утврдило да је од укупно издате површине земљишта која 
је предмет активног уговора о закупу издато укупно 795.6851 ha земљишта које је по култури 
пашњак. Пољочуварска служба обишла је све парцеле из дописа Министарства пољопривреде и 
утврила фактичко стање на терену. Након завршетка рада на терену урађен је извештај и 
достављен је Радној групи за пољопривреду, коисији за спровођење лицитације и комисији за 
израду програма општине Алибунар. 
 
НАПОМЕНА 
 
Већина пољочувара ради од 2014.год. у ЈКП Универзал Алибунар на одређено време. У задље 
време уговоре потписујемо на месец дана и надамо се да ће ове године бити решен наш статус. 
 
Шеф пољочуварске службе 
ЈКП ''Универзал'' Алибунар 
Добривој Алексић, с.р. 
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