СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР
Година: 41.

Алибунар, 10. фебруар 2022. године

Бесплатан примерак

Број 2

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

4.
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, 47/2018 и
111/2021-др.закон), члана 239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени
гласник РС'', бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019-ускл.дин.изн., 156/2020 – ускл.дин.изн. и 15/2021 –
доп.ускл.дин.изн.) 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 Десетој седници одржаној дана 10. фебруара 2022.
године доноси
ОДЛУКУ
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
ЗА 2021. ГОДИНУ

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, услед заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, за
2021. годину, 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.
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Члан 3.
Ослобађање од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина, као и 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.
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: 434-13/2022-04
Алибунар, дана 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

5.
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени
гласник РС'', бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УСРС, 51/2021 – одлука УСРС, 53/2021 –
одлука УСРС, 66/2021 и 130/2021), члана 32. став 1. тачак 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021др.закон) 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 Десетој седници одржаној дана 10. фебруара 2022.
године доноси
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ

Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
5/2020 и 41/2020), у члану 13. став 1, бришу се речи: ''и редовним ученицима у школи''.
У истом члану, после става 1. додаје се нови став који гласи:
''Право на бесплатну ужину имају сви ученици основних школа на територији општине
Алибунар.''
Због новог става, досадашњи ставови 2-6. овог члана, постају нови ставови 3-7.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
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Број: 553-101/2022-04
Алибунар, дана 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

6.
На основу члана 18. и 96. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број
___/22),
Скупштина општине Алибунар, на Десетој седници одржаној 10. фебруара 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Алибунар у сталном
саставу:
1) Зоран Пребирачевић, председник,
- Бранислава Тодоров, заменик председника,
2) Станислава Секулић, члан,
- Милан Орлић, заменик члана,
3) Илија Пенца, члан,
- Виолета Вуковић, заменик члана,
4) Снежана Јовановић, члан,
- Владимир Зекавица, заменик члана,
5) Тереза Васиљевић, члан,
- Душан Боројевић, заменик члана,
6) Звонко Стевић, члан,
- Лазар Рајков, заменик члана,
7) Ивана Менгер, члан,
- Младен Цицовић, заменик члана,
8) Биљана Враговић, секретар,
- Јована Максимовић, заменик секретара.
2. У Општинску изборну комисију општине Алибуинар у сталном саставу именују се:
1) Зоран Пребирачевић, председник,
- Јована Максимовић, заменик председника,
2) Станислава Секулић, члан,
- Милан Орлић, заменик члана,
3) Илија Пенца, члан,
- Ивана Менгер, заменик члана,
4) Снежана Јовановић, члан,
- Звонко Стевић, заменик члана,
5) Тереза Васиљевић, члан,
- Лазар Рајков, заменик члана,
6) Ђурица Белић, члан,
- Љиљана Лазаревић, заменик члана,
7) Виолета Белић, члан,
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- Војислав Станојевић, заменик члана,
8) Биљана Враговић, секретар,
- Цветана Радуловић Кожокари, заменик секретара.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији
Републичке изборне комисије.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносиалц изборне листе која је
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу Управном суду у
року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

Број: 020-8/2022-04
У Алибунару, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

7.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон, члана 40. Статута општине
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), члана 91. и 95.
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019 и
17/2021), на иницијативу Савета Месне заједнице Алибунар и на предлог Одбора за избор и
именовања Скупштине општине Алибунар,
Скупштина општине Алибунар, на Десетој седници од 10. фебруара 2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА У АЛИБУНАРУ
''СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ РУКОМЕТНИ ТЕРЕН АЛИБУНАР
ТИБЕРИЈЕ ГЕРГА И НИКОЛАЕ БОКШАН''

Члан 1.
Утврђује се назив спортског рукометног терена у Алибунару, изграђеног на кат.парцели
број 909 у КО Алибунар која је у јавној свјоини Општине Алибунар као:
''СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ РУКОМЕТНИ ТЕРЕН АЛИБУНАР ТИБЕРИЈЕ ГЕРГА И НИКОЛАЕ БОКШАН''.
Члан 2.
Констатује се да је Месна заједница Алибунар прибавила оверене писмене сагласности
законских наследника и то: Персиде Герга и Делие Бокшан.
Члан 3.
О реализацији ове Одлке стараће се Општинска управа Алибунар.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
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Број: 352-2/2022-04
У Алибунару, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

8.
На основу чланова 6. и 49. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020), чланова 32. и 46. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2026-др.закон, 47/2018
и 111/2021-др.закон) и чланова 15, 40. и 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 22/2019-пречишћен текст), а на предлог Општинског већа
општине Алибунар,
Скупштина општине Алибунар на својој Десетој седници одржаној дана 10. фебруара 2022.
године доноси следећу
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ – ФИСКУЛТУРНА САЛА У АЛИБУНАРУ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' У АЛИБУНАРУ
Члан 1.
Овом Одлуком даје се на управљање ''Зграда за спорт и физичку културу-фискултурна
сала'' у Алибунару, ул. Вашарска бр. 1 (објекат има одобрење за употребу), уписана у листу
непокретности бр. 4117 к.о. Алибунар, на парцели бр. 909 (бр. објекта 3), у површини од 2091 m², у
јавној својини Општине Алибунар, с правом коришћења Основна школа ''Братство и јединство''
Алибунар, Основној школи ''Братство и јединство'' у Алибунару, ул. Вука Караџића бр. 4 (у даљем
тексту: Основна школа), чији је оснивач Општина Алибунар.
Члан 2.
Објекат из члана 1. ове Одлуке користиће Основна школа ''Братство и јединство'' у
Алибунару, ул. Вука Караџића бр. 4, и Спортски савез општине Алибунар у Алибунару, ул. Жарка
Зрењанина бр. 4.
Члан 3.
Основна школа је дужна да објекат из члана 1. ове Одлуке, користи за потребе наставних и
ваннаставних активности школске деце, на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење права и
дужности, као и рационално коришћење и очување објекта.
Спортски савез општине Алибунар као корисник, дужан је да у складу са Законом о спорту,
објекат из члана 1. ове Одлуке, рационално и наменски користи кроз одобравање његовог
коришћења за спортске активности (спортисти и рекреативци) и доделу термина за тренирање
учесницима у систему спорта.
Члан 4.
Основна школа је дужна да по основу права управљања, врши одржавање, унапређење и
обнављање објекта из члана 1. ове Одлуке, са истим поступа као добар домаћин и одговорна је за
то у складу са законом, као и извршава законске и друге обавезе.
Члан 5.
Овлашћује се председник Општине Алибунар да на основу ове Одлуке закључи
одговарајући уговор са Основном школом ''Братство и јединство'' у Алибунару, ул. Вука Караџића
бр. 4.
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Основна школа ''Братство и јединство'' у Алибунару, ул. Вука Караџића бр. 4, и Спортски
савез општине Алибунар у Алибунару, ул. Жарка Зрењанина бр. 4, међусобна права и обавезе по
основу ове Одлуке, утврдиће посебним уговором.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 464-4/2021-04
Алибунар, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

9.
На основу чланова 6. и 49. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020), чланова 32. и 46. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2026-др.закон, 47/2018
и 111/2021-др.закон) и чланова 15, 40. и 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 22/2019-пречишћен текст), а на предлог Општинског већа
општине Алибунар,
Скупштина општине Алибунар на својој Десетој седници одржаној дана 10. фебруара 2022.
године доноси следећу
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ
И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ – ФИСКУЛТУРНА САЛА У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ
Члан 1.
Овом Одлуком даје се на управљање ''Зграда за спорт и физичку културу-фискултурна
сала'' у Банатском Карловцу, ул. Жарка Зрењанина (објекат има одобрење за употребу), уписана у
листу непокретности бр. 327 к.о. Банатски Карловац, на парцели бр. 1579 (бр. објекта 7), у
површини од 2124 м2, у јавној својини Општине Алибунар, с правом коришћења Основна школа
''Душан Јерковић'', Основној школи ''Душан Јерковић'' у Банатском Карловцу, ул. Жарка Зрењанина
бр. 36 (у даљем тексту: Основна школа), чији је оснивач Општина Алибунар.
Члан 2.
Објекат из члана 1. ове Одлуке користиће Основна школа ''Душан Јерковић'' у Банатском
Карловцу, ул. Жарка Зрењанина бр. 36, и Спортски савез општине Алибунар у Алибунару, ул.
Жарка Зрењанина бр. 4.
Члан 3.
Основна школа је дужна да објекат из члана 1. ове Одлуке, користи за потребе наставних и
ваннаставних активности школске деце, на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење права и
дужности, као и рационално коришћење и очување објекта.
Спортски савез општине Алибунар као корисник, дужан је да у складу са Законом о спорту,
објекат из члана 1. ове Одлуке, рационално и наменски користи кроз одобравање његовог
коришћења за спортске активности (спортисти и рекреативци) и доделу термина за тренирање
учесницима у систему спорта.
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Члан 4.
Основна школа је дужна да по основу права управљања, врши одржавање, унапређење и
обнављање објекта из члана 1. ове Одлуке, са истим поступа као добар домаћин и одговорна је за
то у складу са законом, као и извршава законске и друге обавезе.
Члан 5.
Овлашћује се председник Општине Алибунар да на основу ове Одлуке закључи
одговарајући уговор са Основном школом ''Душан Јерковић'' у Банатском Карловцу, ул. Жарка
Зрењанина бр. 36.
Основна школа ''Душан Јерковић'' у Банатском Карловцу, ул. Жарка Зрењанина бр. 36, и
Спортски савез општине Алибунар у Алибунару, ул. Жарка Зрењанина бр. 4, међусобна права и
обавезе по основу ове Одлуке, утврдиће посебним уговором.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 464-5/2022-04
Алибунар, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

10.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 54/2013 –
Решење УС РС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017-Одлука УС РС, 83/2018, 31/2019,
37/2019-други закон, 9/2020 и 52/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 12.
Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских
докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове
јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и
висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија (''Службени гласник
РС'', бр. 32/2019) и члана 40. Статута Општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист
општине Алибунар'', број 22/2019),
Скупштина општине Алибунар, на Десетој седници одржаној 10. фебруара 2022. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Образује се Комисија за планове Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
Силвија Каценбергер, дипломирани инжењер архитектуре – представник општине Алибунар;
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1) Коса Николић, дипломирани инжењер грађевине – представник општине Алибунар;
2) Славе Бојаџиевски, дипломирани инжењер архитектуре – представник општине Алибунар;
3) Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер – представник Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине;
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4) Александар Пањковић, дипломирани инжењер саобраћаја – представник Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине;
ЗА СЕКРЕТАРА: Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре.
II
Комисија се образује ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења
планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским
документом и Законом о планирању и изградњи, као и давања стручног мишљења по захтеву
надлежних органа управе.
III
Административно-техничке послове припремања и одржавања седница Комисије обавља
организациона јединица надлежна за послове урбанизма.
IV
Комисија може образовати радне тимове за поједина сложена питања из области:
саобраћаја, пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане
реконструкције, инфраструктуре, као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање.
Комисија закључком о образовању радног тима одређује број чланова и састав радних
тимова.
Ради обављања стручних послова из области које нису у оквиру стручног знања чланова
Комисије, Комисија може ангажовати лице потребне струке.
Комисија ближе уређује свој рад пословником о раду комисије. Пословник о раду комисије
предлаже председник комисије и доноси га Комисија већином гласова на првој седници.
V
Мандат председника и чланова Комисије трајје 4 (четиири) године.
Чланови Комисије могу се разрешити пре истека мандата, а мандат новог члана Комисије
траје најдуже до истека мандата Комисије.
VI
Председнику, секретару и члановима Комисије за рад у Комисији припада право на
накнаду. Наведена накнада се исплаћује по дану одржавања седнице Комисије у складу са актом
Скупштине општине Алибунар којим се прописуују накнаде за рад радних тела Скупштине општине
Алибунар. Запослени у Општинској управи Алибунар остварујуправо на накнаду за рад ван радног
времена.
Лица ангажована за потребе Комисије имају право на накнаду за рад коу одређује
Општинско веће општине Алибунар.
VII
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Одлука о образовању Комисије за
планове Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 34/17, 7/2019, 11/2019).
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-9/2022-04
У Алибунару, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Петар Мохан, с.р.

11.
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
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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 Десетој седници од 10. фебруара 2022. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
Разрешава се Јована Максимовић функције члана Штаба за ванредне ситуације општине
Алибунар.
Именује се Сандра Скумпија Берлован, в.д. директора Центра за социјални рад ''1.март''
Алибунар, 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: 020-10/2022-04
У Алибунару, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

12.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 63. Закона о родној равноправности
(''Службени гласник РС'', број 52/2021), члана 44. Статута општине Алибунар – пречишћен текст
(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), члана 91. и 95. Пословника Скупштине
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019 и 17/2021),
Скупштина општине Алибунар, на Десетој седници од 10. фебруара 2022. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
Разрешава се Јована Максимовић функције члана Савета за родну равноправност
општине Алибунар.
Именује се Сандра Скумпија Берлован, в.д. директора Центра за социјални рад ''1.март''
Алибунар, на функцију члана Савета за родну равноправност општине Алибунар.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-11/2022-04
У Алибунару, 10. фебруара 2022. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

13.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 44. Статута општине
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), члана 91. и 95.
Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019 и
17/2021),
Скупштина општине Алибунар, на Десетој седници од 10. фебруара 2022. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
Члан 1.
Разрешава се Јована Максимовић функције председника Савета за социјална питања у
општини Алибунар.
Именује се Сандра Скумпија Берлован на функцију председника Савета за социјална
питања у општини Алибунар.
Члан 2.
Мандат новоизабраног председника Савета почиње да тече наредног дана од дана
доношења овог решења и трајаће најдуже до краја мандата Савета.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Број: 020-12/2022-04
У Алибунару, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

14.
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, 47/2018 и 111/2021-др.закон) 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 Десетој седници одржаној дана 10. фебруара 2022.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број 2– Страна 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

10.02.2022.

Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 7/2021), члан 5. мења се и гласи:
''Члан 5.
У Комисији се именују:
1. Зорана Братић, председник Комисије
2. Марта Дмитровић, заменик председника Комисије,
3. Сања Жебељан, члан,
4. Анита Митровић, заменик члана,
5. Душан Дакић, члан,
6. Марко Ћирковић, заменик члана.''
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.

Број: 020-13/2022-04
У Алибунару, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

15.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014-др.закон,101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон), члана 34. Закона о јавној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018,
153/2020), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 22/2019пречишћен текст), чланова 6, 12. и 15. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2018), члана 5. 9. и 46. Одлуке о условима и поступку
давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.
9/2018), а на предлог Општинске управе општине Алибунар – Одељења за инспекцијске послове,
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, Општинско веће Општине Алибунар на
29. седници, одржаној дана 10. Фебруара 2022. године доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА И РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
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Члан 1.
Расписује се оглас за јавно надметање ради давања у закуп пословног простора на
територији Општине Алибунар и то:
 пословни простор у Алибунару, који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде,
на адреси Трг Слободе бр. 20, на парцели бр. 660/1 у к.о. Алибунар (евиденциони број
објекта 36), укупне површине 17 m², за обављање занатске делатности.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп за наведену намену, те се у друге
сврхе не може користити.
Члан 3.
Почетни износ месечне закупнине за пословни простор из члана 1. ове Одлуке износи:
300,00 динара по 1 m2 површине.
Члан 4.
Предметни пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет)
година.
Члан 5.
Поступак давања у закуп предметног пословног простора методом јавног надметања ће
спровести Комисија за давање у закуп пословног простора општине Алибунар, именована
Решењем Општинског већа општине Алибунар, број 020-48/2021-04 од 24.06.2021. године.
Поступак спровести у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2018), Одлуком о условима и
поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине
Алибунар'', бр. 9/2018), овом Одлуком и Јавним огласом за давање у закуп пословних простора на
територији општине Алибунар, под бројем 464-3/2022-04 од 10.02.2022. године.
Члан 6.
Рок за подношење пријава по Јавном огласу је до 21.02.2022. године, до 12.00 часова, без
обзира на начин достављања.
Јавно надметање ће се обавити дана 22.02.2022. године, са почетком у 10.00 часова у
просторијама Општине Алибунар, на адреси Трг слободе бр. 4, Алибунар.
Члан 7.
Јавни оглас објавити на интернет страници Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs) и на
огласној табли Општине Алибунар, а обавештење о јавном огласу објавити у дневном листу
''Дневник'' Нови Сад.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-2/2022-04
Алибунар, 10. фебруара 2022. године
ПРЕДСЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зорана Братић, дипл.правник, с.р.
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16.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон), члана 34. Закона о јавној својини
(''Сл.гласник РС'', бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 95/2018,
153/2020), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 22/2019пречишћен текст), чланова 6, 12. и 15. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2018), члана 5. став 1. и 3. и члана 46. Одлуке о
условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист
општине Алибунар'', бр. 9/2018), чланова 1-4. Одлуке о покретању поступка и расписивању јавног
огласа за давање у закуп пословних простора на територији Општине Алибунар методом јавног
надметања, донетој од стране Општинског већа Општине Алибунар под бројем 464-2/2022-04, од
10.02.2022. године, Општинско веће Општине Алибунар на 29. седници, одржаној дана 10.02.2022.
године расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
1. Подаци о закуподавцу: ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар, ул. Трг Слободе бр. 4, ПИБ:
101084202, МБ: 08060975
2. Врста поступка: Јавно надметање за давање у закуп пословног простора.
3. Опис пословног простора:
- пословни простор у Алибунару, који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде, на
адреси Трг слободе бр. 20, на парцели број 660/1 у к.о. Алибунар (евиденциони број
објекта 36), укупне површине 17 m², за обављање занатске делатности.
4. Услови давања у закуп:
Пословни простор се даје у закуп као целина, ради обављања занатске делатности, те се у
друге сврхе не може користити
Пословни простор се даје у закуп у ''виђеном стању'' у року од 7 (седам) дана од дана
закључивања уговора. Закупац се закључењем уговора о закупу одриче било каквих примедби
по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора, без претходне сагласности
закуподавца, а сви трошкови адаптације падају на терет закупца.
Није дозвољено издавање пословног простора, нити његовог дела, у подзакуп.
Рок трајања закупа: Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет)
година.
5. Почетна, односно најнижа висина месечне закупнине, по којој се пословни простор, који је

предмет овог Јавног огласа може дати у закуп, износи: 300,00 динара по 1 m2
површине;
Укупан износ месечне закупнине чини основицу (без других трошкова коришћења пословног
простора – електрична енергија, вода, гас, телефон итд, који падају на терет закупца) и не
садржи ПДВ за услуге закупа, из разлога што Општина Алибунар на дан објављивања Јавног
огласа није у систему ПДВ-а. У случају да настану законски услови за плаћање припадајућег
пореза на услуге закупа, било да се ради о ПДВ-у, или евентуално другом припадајућем
порезу, најповољнији понуђач прихвата обавезу да уредно плаћа припадајуће порезе.
Укупан износ месечне закупнине ће се одредити јавним надметањем.
6. Увид у документацију се може извршити на адреси: Општина Алибунар – Општинска управа –
Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове,
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Трг слободе бр. 4, Алибунар, сваким радним даном од 10.00 до 14.00 часова, у време трајања
Јавног огласа.
7. Начин, место и време за достављање пријава за јавно надметање:
Пријаву за јавно надметање могу поднети физичка и правна лица, као и предузетници, који
уплате депозит и који испуне остале услове из овог Јавног огласа
Пријава се подноси у слободној форми и мора да садржи:
1) ознаку пословног простора за коју се подноси;
2) доказ о уплати депозита;
3) податке о подносиоцу и то за:
- физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број
грађана, контакт телефон и фотокопију/електронски читач личне карте;
- предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени
матични број грађана, назив радње и матични број, контакт телефон
- правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код
надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
4) делатност која ће се обављати у пословном простору (која може бити само делатност која
је огласом одређена као делатност која се може обављати у пословном простору).
Пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац пословног простора у јавној
својини општине Алибунар, и који по том или неком другом основу има дуговања према
општини Алибунар, односно који се није придржавао других уговорених одредаба, неће се
разматрати.
Све пријаве морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача. Уз пријаву
достављају се прилози и то:
- за физичка лица: фотокопија / електронски читач личне карте;
- за предузетнике: фотокопија / електронски читач личне карте, оверена фотокопија решења
о упису у АПР и потврда о ПИБ-у;
- за правна лица: оверена фотокопија решења о упису у АПР, или решење Привредног суда
и потврда о ПИБ-у, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве у поступку јавног
надметања;
- доказ о уплати депозита;
- потврда о измиреним дуговањима за претходни закуп и осталих комуналних трошкова – за
понуђача који је већ био, или јесте, закупац пословног простора у јавној својини општине
Алибунар.
Јавни оглас се објављује на интернет страници Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs) и на
огласној табли Општине Алибунар. Обавештење о јавном огласу објављује се у дневном листу
''Дневник'' Нови Сад,
Рок за достављање пријава по Јавном огласу је до 21.02.2022. године, до 12 часова, без
обзира на начин достављања.
Пријава се доставља Комисији за давање у закуп пословног простора Општине Алибунар, у
затвореној коверти, непосредно на писарници Општинске управе општине Алибунар, на
адресу: Општина Алибунар – Комисија за давање у закуп пословног простора Општине
Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе, бр. 4, са назнаком: „Не отварати - пријава за
јавни оглас закупа пословног простора на територији Општине Алибунар“.
На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.
Неблаговремена или неуредна пријава се одбацује. Неблаговремена пријава је пријава која је
поднета по истеку рока за подношење пријава, а неуредна пријава је поднета у отвореној
коверти, или коверти без одговарајуће назнаке, као и пријава која не садржи целокупну
документацију која се тражи огласом. Неблаговремене пријаве се неотворене враћају
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
8. Висина и начин полагања депозита односно висина и начин полагања средства обезбеђења:
Понуђач је обавезан да уплати депозит за учешће у поступку у висини 20% од почетне цене
месечне закупнине пословног простора који се дају у закуп, на текући рачун Општине
Алибунар, број 840-2325740-21, позив на број 97 74-202, сврха уплате: „Депозит за учешће у
поступку давања у закуп пословног простора“ из тачке 3. овог Јавног огласа. Пријава за коју
није положен депозит неће се разматрати.
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Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да положи
средство обезбеђења плаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословног простора,
и то тако што ће на текући рачун Општине Алибунар број број 840-2325740-21 уплатити износ
од 6 (шест) месечних закупнина на име закупа пословног простора, са позивом на број 97 74202, сврха уплате – ``Средство обезбеђења у поступку давања у закуп пословног простора» из
тачке 3. овог Јавног огласа.
Положена средства обезбеђења враћају се закупцу по престанку уговора о закупу уколико
закупац нема неизмирених обавеза према закуподавцу по основу закупа и осталих трошкова
коришћења пословног простора.
9. Рок за повраћај депозита - Понуђачима који на јавном надметању не буду најповољнији,
односно чија пријава не буде разматрана у случајевима предвиђеним овим Јавним огласом,
депозит се враћа по истеку рока за приговор на резултате поступка.
Понуђач који понуди закуп у износу нижем од почетне висине месечне закупнине утврђене за
пословни простор по m2 без ПДВ-а, као и изабрани понуђач који у року од 15 (петнаест) дана
од дана пријема позива за закључивање уговора о закупу пословног простора не закључи
уговор, а такође и најповољнији понуђач уколико се до закључења уговора о закупу утврди да
му је рачун блокиран, или је престао да постоји, губе право на враћање депозита.
10. Понуђач је у обавези да у пријави наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај
депозита.
11. Време и место јавног надметања - Јавно надметање ће извршити Комисија за давање у закуп
пословног простора Општине Алибунар, у складу са Одлуком о условима и поступку давања у
закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл. лист Општине Алибунар'', број
9/2018) и Одлуком о покретању поступка и расписивању јавног огласа за давање у закуп
пословног простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања, донетом од
стране Општинског већа Општине Алибунар, под бројем 464-2/2022-04, од 10.02.2022. године.
Јавно надметање ће се обавити дана 22.02.2022. године, са почетком у 10.00 часова у
просторијама Општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4, Алибунар.
12. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по квадратном
метру.
Највиша постигнута закупнина по квадратном метру пословног простора представљаће цену
закупа за тај пословни простор.
Учесник јавног надметања који је понудио највишу закупнину потписује изјаву да је понудио
највиши износ, са назнаком висине износа закупнине у динарима.
13. Заинтересована лица могу разгледати пословни простор који се даје у закуп сваким радним
даном од 10.00 - 14.00 часова, за време трајања Јавног огласа, уз претходну најаву и договор
са контакт особом, на број телефона 062/177-14-02.
Све ближе информације заинтересована лица могу добити у Општини Алибунар – Општинској
управи – у просторијама Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и
имовинско-правне послове, лично или позивом на број телефона 062/177-14-02, у времену од 10.00
до 14.00 часова сваког радног дана. Констакт особа: Славица Милић.
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-3/2022-04
Алибунар, 10. фебруара 2022. године
ПРЕДСЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зорана Братић, дипл.правник, с.р.

Број 2– Страна 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

10.02.2022.

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

17.
На основу члана 77. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 5.
Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детета, ученика и одраслом
(''Службени гласник РС'', бр. 80/2018), члана 10. Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим
примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Алибунар,
накнадама одборника и лица именованих у радна тела која су образована у општини Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019) и члана 17. Одлуке о организацији Општинске
управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016, 37/2018 и 44/2018),
начелник Општинске управе доноси
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ
И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

1. У Решењу о образовању Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и
одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 15/2020 и 17/2021) тачка 4.
мења се и гласи:
''4. Комисија има пет чланова и то четири стална и једног повременог члана.
Стални чланови Комисије могу имати заменике који се именују из истих структура као и
чланови чији су заменици.
Комисија има председника Комисије, кога бирају стални чланови из својих редова.
Стручну и административно-техничку подршку Комисији пружа координатор Комисије.
Координатор Комисије има заменика.''
2. Тачка 5. Решења мења се и гласи:
''5. За сталне чланове Комисије именују се:
1) др Миленко Ратковић, члан, представници система здравствене заштите,
педијатар, и заменик члана др Мира Павловић Ковачевић, специјалиста опште
медицине, за одраслог;
2) Емануел Мохан, члан, представник образовно-васпитног система (стручни сарадник
психолог у предшколској установи/основној школи/средњој школи);
3) Сандра Скумпија Берлован, члан, представник система социјалне заштите
(дипломирани социјални радник, в.д.директора Центра за социјални рад ''1.март''
Алибунар);
4) Јелена Кудрић, члан, дефектолог – одговарајућег профила.
Мандат сталних чланова Комисије и њихових заменика траје четири године.''
3. Тачка 8. Решења мења се и гласи:
''8. За координатора Комисије одређује се Драгана Ћирић, запослена у Општинској управи
Алибунар, на радном месту: ''Послови управљања људским ресурсима, послови радних
односа и координатор Интерресорне комисије''.
Координатор комисије учествује у раду Комисије, без права одлучивања.
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За заменика координатора Комисије одређује се Зорка Бањац, запослена у Општинској
управи Алибунар, на радном месту: ''Послови у вези образовања и информисања
грађана''.''
4. Ово Решење ступа на снагу и примењује се даном доношења. Објављује се у ''Службеном
листу општине Алибунар''.

Број: 020-16/2022-03
У Алибунару, дана 10. фебруара 2022. године
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
НАЧЕЛНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сања Жебељан, с.р.
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САДРЖАЈ
ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Одлука 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 за 2021. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици
Одлка о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне
комисије општине Алибунар у сталном саставу
Одлука о утврђивању назива спортског бојекта рукометног терена у Алибунар
''Спортски објекат рукометни терен Алибунар Тиберије Герга и Николае Бокшан''
Одлука о давању на управљање зграде за спорт и физичку културу – фискултурна
сала у Алибунару Основној школи ''Братство и јединство'' у Алибунару
Одлука о давању на управљање зграде за спорт и физичку културу – фискултурна
сала у Банатском Карловцу Основној школи ''Душан Јерковић'' у Банатском
Карловцу
Решење о образовању Комисије за планове Општине Алибунар
Решење о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације општине
Алибунар
Решење о разрешењу и именовању члана Савета за родну равноправност општине
Алибунар
Решење о разрешењу и именовању председника Савета за социјална питања
општине Алибунар
Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине
Алибунар

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
10

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
15.
16.

Одлука о покретању поступка и расписивању јавног огласа за давање у закуп
пословног простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања
Јавни оглас за давање у закуп пословног простора на територији општине
Алибунар методом јавног надметања

11
13

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
17.

Решење о измени Решења о образовању Интерресорне комисије за процену
потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и
социјалном подршком за територију општине Алибунар

16

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

