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66. 

 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист 
општине Алибунар“, број 22/2019), а у вези са Одлуком о усвајању Етичког кодекса функционера 
локалне самоуправе број 1007/2 од 11.12.2019. године коју је Скупштина Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина Србије донела на свом 47. заседању одржаном 11. 
децембра 2019. године,  

 
Скупштина општине Алибуанр, на 11. седници одржаној 05. маја 2022. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА  
ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
 

Члан 1. 
Усваја се Етички кодекс функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Етички кодекс) 

који је саставни део ове одлуке (Прилог 1). 
Сви појмови који су у Етичком кодексу и овој одлуци изражени у граматичком мушком роду, 

подразумевају мушки и женски природни род. 
 

Члан 2. 
Начела садржана у Етичком кодексу представљају етичке стандарде понашања којих су 

дужни да се придржавају сви функционери општине у обављању својих функција, а грађани имају 
право да од функционера очекују такво понашање. 
 

Члан 3. 
Обавеза придржавања етичких стандарда понашања установљених Етичким кодексом, 

односи се на лица изабрана, постављена и именована у орган општине, јавног предузећа, 
установе и другог правног лица чији је оснивач или члан општина, у орган привредног друштва у 
којем удео или акције има правно лице чији је оснивач или члан општина, као и на чланове тела 
која оснивају органи општине (у даљем тексту: функционер). 
 

Члан 4. 
Функционер  промовише Етички кодекс међу другим функционерима, запосленима, у 

јавности и медијима, са циљем унапређења свести о начелима Етичког кодекса и значаја њиховог 
поштовања за остваривање локалне самоуправе у општини. 
 

Члан 5. 
Надзор над применом Етичког кодекса врши Савет за праћење примене Етичког кодекса (у 

даљем тексту: Савет). 
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Савет се оснива посебним актом. 
Актом о образовању Савета одредиће се састав, послови, задаци, права и обавезе лица 

именованих у Савет и друга питања од значаја за рад Савета. 
 
 

Члан 6. 
Етички кодекс објављује се на интернет презентацији општине. 
Општинска управа обезбеђује довољан број примерака Етичког кодекса у штампаном 

облику, ради истицања на огласној табли Општинске управе и на другим одговарајућим местима 
(услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије, пословне просторије у којима 
раде функционери општине и слично) како би се обезбедило упознавање грађана и других 
заинтересованих лица са његовом садржином. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алибунар“. 
 
 
Број: 022-1/2022-04 
Алибунар, 05. маја 2022. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
 

 
 
 
Прилог  
 
 

ЕТИЧКИ КОДЕКС  
ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
 
 

Етички кодекс функционера локалне самоуправе састоји се од 12 етичких начела и односи 
се на сва лица изабрана, постављена и именована у орган општине или града, јавног предузећа, 
установе и другог правног лица чији је оснивач или члан локална самоуправа, у орган привредног 
друштва у којем удео или акције има правно лице чији је оснивач или члан локална самоуправа, 
као и на чланове тела која оснивају органи локалне самоуправе (у даљем тексту: функционер). 
 
1. Владавина права и законитост 

• Функционер увек и на сваком месту поштује владавину права и придржава се Устава, 

закона и осталих прописа. 

• Функционер се делатно залаже за пуно спровођење Устава, закона и осталих прописа и 

делатно се супротставља њиховом кршењу, заобилажењу и изигравању. 

 
2. Одговорност 

• Функционер је за своје поступање и понашање одговоран пред законом и пред 

грађанима. 

• Функционер вољно прихвата да његово обављање јавне службе може бити предмет 

надзора и контроле грађана, правосуђа, надзорних органа, независних тела, јавности и 

јавних гласила. 

 
3. Отвореност, приступачност и транспарентност 

• Функционер поступа тако да је његово деловање увек отворено увиду и суду јавности. 
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• Функционер се стара да грађани буду упућени у рад локалне самоуправе, а нарочито у 

разлоге за доношење одлука, као и о дејству и последицама које из њих происходе. 

• Функционер јавности благовремено пружа тачне и потпуне податке и објашњења од 

значаја за одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој прилику да их 

проверава и преиспитује. 

• Функционер у јавном деловању и иступању увек штити податке о личности. 

 
4. Грађанско учешће 

• Функционер се стара да грађани буду што више консултовани о одлукама од значаја за 

заједницу и укључени у доношење тих одлука, коришћењем и унапређивањем 

различитих начина грађанског учешћа. 

• Функционер се стара да локална самоуправа одговори потребама и интересима свих 

категорија њеног становништва и свих њених подручја и насеља. 

• Функционер ради на успостављању што шире сагласности грађанства о кључним 

одлукама локалне самоуправе. 

 
5. Поштовање изборне воље и указаног поверења 

• Функционер поштује вољу бирача, придржавајући се програма за чије је спровођење 

изабран. 

• Функционер се стара да његово деловање и понашање никада не доведе у питање 

поверење које му је указано. 

 
6. Узорност 

• Функционер гради и одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 

функције, и стара се да не наруши углед јавне функције својим понашањем у јавном и 

приватном животу. 

• Функционер увек и на сваком месту штити углед локалне самоуправе и грађана које 

представља, а у јавном иступању води рачуна да тај углед не буде нарушен. 

• Функционер увек и на сваком месту поступа и понаша се тако да буде пример за углед. 

 
7. Професионалност 

• Функционер непрестано изграђује своју стручност и компетентност за обављање јавне 

функције, а у свом раду увек се придржава стандарда стручности. 

• Функционер уважава стручност запослених у управи и редовно се са њима саветује 

приликом доношења одлука, подржавајући развој њихових стручних капацитета. 

• Функционер се стара да при одлучивању о запошљавању, као и распоређивању, 

премештању или напредовању запослених, то буде рађено на основу квалификација и 

објективно оцењеног радног учинка и радних способности. 

 
8. Правичност, објективност и непристрасност 

• Функционер правично и непристрасно врши своју дужност, вођен општим добром и 

претежним јавним интересом, а старајући се да никоме не нанесе штету. 

• Функционер настоји да никакве личне предрасуде или непримерени посебни интереси 

не утичу на његово поступање и одлучивање, као и да оно буде засновано на тачним, 

потпуним и благовременим подацима. 

 
9. Савесно и домаћинско управљање 

• Функционер са пажњом доброг и савесног домаћина располаже повереним средствима 

и њиховом расподелом. 

• Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде законита, добро 

испланирана, правична, сврсисходна и увек у складу са остваривањем општег добра и 

претежног јавног интереса. 
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• Функционер се делатно супротставља несврсисходном и коруптивном располагању и 

коришћењу јавних средстава.  

• Функционер се стара да употреба и расподела јавних средстава буде таква да на 

најбољи и најправичнији могући начин задовољава права, потребе и интересе свих 

категорија становништва, не дискриминишући ни једну. 

 
10. Лични интегритет 

• Функционер одбацује деловање под притиском и корупцију, а јавно указује на такво 

понашање ако га примети код других функционера. 

• Функционер се ангажује на превенцији корупције, указивањем на њену штетност, узроке 

и начине спречавања, као и подржавањем и учешћем у успостављању и спровођењу 

антикорупцијских механизама. 

• Функционер никада не даје предности приватном интересу над јавним, не прихвата се 

дужности и послова који га могу довести у сукоб интереса и избегава сваки облик 

понашања који би могао да доведе до стварања утиска да постоји сукоб интереса. 

 
11. Равноправност и недискриминаторност 

• Функционер поштује различитости и никога не дискриминише према било ком стварном 

или претпостављеном личном својству, ни урођеном ни стеченом. 

• Функционер се стара да услед различитости ничија права и слободе не буду ускраћена, 

повређена или ограничена. 

• Функционер препознаје права и потребе различитих категорија становништва и стара се 

да услуге локалне самоуправе свима буду доступне и пружене на одговарајући начин. 

• Функционер поштује равноправност жена и мушкараца, подржавајући и подстичући мере 

за пуно остваривање родне равноправности. 

• Функционер се залаже за очување и развој културних посебности, обичаја, језика и 

идентитета свих грађана локалне самоуправе. 

 
12. Поштовање и учтивост 

• Функционер указује поштовање грађанима, корисницима услуга локалне самоуправе, 

запосленима у њој, другим функционерима и свима другима са којима се опходи, чинећи 

то на учтив и достојанствен начин. 

• Функционер свима са којима се опходи посвећује одговарајућу пажњу и време, 

пружајући им благовремене, тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен начин. 

 

 

67. 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 88/2017 и 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 Једанаестој седници одржаној 05. маја 2022. године, 

доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР 
 

 
1. Престаје функција Гетејанц Јонела као члана Школског одбора Економско – трговинске 

школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, због смрти, именованог из реда представника  

запослених. 
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2. Именује се Габиела Окиљ на функцију члана Школског одбора Економско – трговинске  

школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  запослених. 

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

Школског добора, а почиње да тече даном именовања. 

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

Алибунар''. 

 
 
Број:022-1/2022-04 
Алибунар, 05. мај 2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

68. 

 

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број 88/2017 и 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 Једанаестој седници одржаној 05. маја 2022. године, 

доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР 
 
 

1. Разрешава се Маргарета Божин Мунћан функције члана Школског одбора Економско – 

трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, именоване из реда представника  

родитеља. 

2. Именује се Борка Елеонора на функцију члана Школског одбора Економско – трговинске  

школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља. 

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

Школског добора, а почиње да тече даном именовања. 

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

Алибунар''. 

 
 
Број:022-2/2022-04 
Алибунар, 05. мај 2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

69. 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 3, члана 41. став 1. тачка 5. и члана 42. став 1. тачка 5. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени 
гласник РС'', број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 05.05.2022. 

 

 

Број 9– Страна 6 

ванредне ситације (''Службени гласник РС'', број 27/2020), члана 4. Одлуке о образовању 
Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар“, број 39/2019) и 
члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 
22/2019),  

 
Скупштина општине Алибунар, на Једанаестој седници од 05. маја 2022. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Разрешава се мајор Слободан Крстић, припадник Војске Србије – Гарнизон Зрењанин 

функције члана Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар. 
Именује се капетан прве класе Срђан Срдановић, припадник Војске Србије – Гарнизон 

Зрењанин на функцију члана Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 
Број: 020-41/2022-04 
У Алибунару, 05. маја 2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

70.  
 

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 – пречићен текст (''Службени 
лист општине Алибунар'', број 22/2019),  

 
Скупштина општине Алибунар, на Једанаестој седници одржаној дана 05. маја 2022. 

године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

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

1. Разрешава се Данијела Јокић функције члана Надзорног одбора Центра за социјални рад 

''1. март'' Алибунар из реда представника запослених.   

2. Именује се Драгана Кузманов на функцију члана Надзорног одбора Центра за социјални 

рад ''1. март'' Алибунар из реда представника запослених.   

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

Надзорног одобра, а почиње да тече даном именовања. 

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

 
 
Број: 551-1/2022-04 
У Алибунару, 05. маја 2022. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

71. 
 

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 (''Службени лист општине Алибнар'', 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 
и 17/2021), 

 
Скупштина општине Алибунар на Једанаестој седници од 05. маја 2022. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

I 
Разрешава се  Дејан Павловић са функције члана Стручне комисије за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 
2022. годину (у даљем тексту: Комисија). 

Именује се  Милан Јовановић за члана Стручне комисије за израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2022. годину 
(у даљем тексту: Комисија). 

 
II 

Новоименови члан Комисије има права и обавезе одређене Решењем о образовању 
Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у општини Алибунар за 2022. годину број: 020-100/2021-04 од 29. новембра 2021. 
године 
 

III 
Новоименовани  члан Комисије има право на накнаду за рад која ће се исплаћивати по 

одржаној седници Комсије висини 5% у нето износу, од просечне бруто зараде исплаћене у 
Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Накнада за рад исплаћује се за обављање послова ван радног времена. 
 

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

Алибунар“. 
 
 

Број: 320-42/2022-04 
У Алибунару,  05. маја 2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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72. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. 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 и 
17/21), 

 
Скупштина општине Алибунар на Једанаестој седници од 05. маја 2022. године доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај Пољочуварске службе за 2021. годину. 

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

 
 

Број: 023-1/2022-04 
У Алибунару,  05. маја 2022. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 
 

 

 

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

 

73. 

 

ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР 

ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА 

НЕМАЊИНА 14, 26310 АЛИБУНАР 

ДАТУМ: 11.01.2022. ГОДИНЕ 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 02/2022 

 

 

Годишњи извештај пољочуварске службе за 2021.год. 

 

 

У периоду 2021.год. Пољочуварска служба радила је са осам пољочувара. Распоред рада 

пољочувара и обилазак терена одређује шеф Пољочуварске службе. Пољочуварска служба 

радила јје 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 Лада НИВА и PA 141-JS. Морамо напоменути да се 

ове године Ладе НИВЕ које користи Пољочуварска служба константно кваре. Тако да смо ове 

године имали много више кварова него предходних година. Ове године нисмо могли пар дана да 

спојимо а да нам сва три аута истовремено раде. Исто тако у мају месецу 2022.год. истиче нам 

атест за плин, који тешко можемо обновити. На два аута већ нам не раде уређаји за плин, тако да 

возимо само на бензин. Ладе НИВЕ које користимо купљене су 2012.год. 
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Пољочуварска служба у овом периоду написала је 40 записника. Ове године нисмо имали 

проблема са узурпацијом државног неизлицитираног пољопривредног земљишта. Највише заслуга 

што у нашој Општини нема више узурпације државног пољопривредног земљишта је то што у 

предходних неколико година добро је урађен програм и на време спроведена лицитација 

пољопривредног државног земиљшта, као и свакодневни обилазак терена од стране 

пољочуварске службе. Написани су записници о кражи усева, кражи дрва, наношењу штете на 

усевима, паљевине остатака 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 даљег поступања а у складу са законом. 

 

Пољочуварска служба имала је добру сарадњу са полицијском службом нарочито пирликом 

откривања починиоца при крађи 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. 

 

Такође у току ове календарске године поједини пољочувари ишли су у Основни суд Панчево ради 

давања изјава о написаним записницима у предходном периоду. 

 

Добру сарадњу имали смо и са комисијом за израдупрограма 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 лицитацију. 

 

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 разговарало о лошем стању атарских 

путева, које би пољопривредници требало да доведу у проходно стање, јер их они свакодневно 

користе. 

 

2021.год. добили смо допис из Министарства пољопривреде да извршимо контролу излицитарих 

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 заједно са пољопривредним инспекторима и геометрима обишли један већи 

део парцела и сачинили записнике. Тако да ћемо и у овој 2022.год. заједно са пољопривредним 

инспекторима и геометрима наставити са обиласком пашњака. 

 

Исто тако пољочуварска служба користи већ застарели лап топ као и штампач који се константно 

кваре тако да би у новој години требали добити нове уређаје и тако побољшати сам рад 

пољочуварске службе. Током ове године сви пољочувари добити су нове мобилне телефоне. 

 

НАПОМЕНА: 

 

Већина пољочувара ради од 2014.год. у ЈКП ''Универзал'' Алибунар на одређено време. У задње 

време угговоре 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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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

66. Одлука о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе 1 
67. Решење о престанку функције и именовању члана Школског одбора Економско-

трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар (из реда представника 
запослених) 

4 

68. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске 
школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар (из реда представника родитеља) 

5 

69. Решење о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације општине 
Алибунар 

5 

70. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални 
рад ''1.март'' Алибунар 

6 

71. Решење о разрешењу и именовању члана Стручне комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Алибунар за 2022. годину 

7 

72. Закључак (усвајање Годишњег извештаја Пољочуварске службе за 2021. годину) 8 

 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

 

73. Годишњи извештај Пољочуварске службе за 2021. годину 8 
   
   
   
   
   

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, Душко Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


