
 

  

Година: 34. Алибунар, 02. март 2015. године Бесплатан примерак Број 8 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 
37. 

         На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у 
области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 3/2015), а на основу извештаја Комисије за разматрање захтева за доделу средстава из 
буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине 
Алибунар за 2015. годину, Општинско веће општине Алибунар на својој 68. седници одржаној дана 02. марта 
2015. године доноси следећу 
 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета општине Алибунар за програме и 
пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2015. године, а на основу 
претходно спроведеног Јавног конкурса и извештаја Комисије за разматрање захтева за доделу средстава 
из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта на територији општине 
Алибунар за 2015. годину, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине 
Алибунар на следећи начин: 
1. Фудбалском савезу општине Алибунар за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) 

динара, односно 20.833,33 динара месечно; 

2. Фудбалском клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 695.000,00 (словима: шестодеведесетпетхиљада) 

динара, односно 57.916.66 динара месечно; 

3. Рукометном клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

430.000,00 (словима: четристотридесетхиљада) динара, односно 35.833,33 динара месечно; 

4. Кошаркашком клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

330.000,00 (словима: тристотридесетхиљада) динара, односно 27.500,00 динара месечно; 

5. Шаховском клубу ''Алибунар'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

135.000,00 (словима: стотридесетпетхиљада) динара, односно 11.250,00 динара месечно; 

6. Карате клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

300.000,00 (словима: тристохиљада) динара, односно 25.000,00 динара месечно; 
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7. Омладинском фудбалском клубу ''Пролетер'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма 

за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 1.100.000,00 (словима: једанмилионстохиљада) динара, односно 91.666,66 динара месечно; 

8. Рукометном клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 1.300.000,00 (словима: једанмилионтристохиљада) динара, односно 108.333,33 динара 

месечно; 

9. Кошаркашком клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 480.000,00 (словима: четристоосамдесетхиљада) динара, односно 40.000,00 динара месечно; 

10. Женском кошаркашком клубу ''Југобанат'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 290.000,00 (словима: двестодеведесетхиљада) динара, односно 24.166,66 динара месечно; 

11. Карате клубу ''Нуките'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

300.000,00 (словима: тристохиљада) динара, односно 25.000,00 динара месечно; 

12. Аеро-клубу ''Михајло Петровић'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 160.000,00 (словима: стошездесетхиљада) динара, односно 13.333,33 динара месечно; 

13. Шаховском клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 90.000,00 (словима: деведесетхиљада) динара, односно 7.500,00 динара месечно; 

14. Рукометном клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 1.300.000,00 (словима: једанмилионтристохиљада) динара, односно 108.333,33 динара 

месечно; 

15. Фудбалском клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 540.000,00 (словима: петсточетрдесетхиљада) динара, односно 45.000,00 динара месечно; 

16. Карате клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

700.000,00 (словима: седамстохиљада) динара, односно 58.333,33 динара месечно; 

17. Џиу-џица клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

140.000,00 (словима: сточетрдесетхиљада) динара, односно 11.666,66 динара месечно; 

18. Фудбалском клубу ''Банат'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

200.000,00 (словима: двестохиљада) динара, односно 16.666,66 динара месечно; 

19. Рукометном клубу ''Омладинац'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

440.000,00 (словима: четристочетрдесетхиљада) динара, односно 36.666,66 динара месечно; 

20. Кошаркашком клубу ''Омладинац'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

200.000,00 (словима: двестохиљада) динара, односно 16.666,66 динара месечно; 

21. Шаховском клубу ''Агростепа'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

85.000,00 (словима: осамдесетхиљада) динара, односно 7.083,33 динара месечно; 

22. Фудбалском клубу ''Добрица'' из Добрице за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

540.000,00 (словима: петсточетрдесетхиљада) динара, односно 45.000,00 динара месечно; 

23. Фудбалском клубу ''Војводина'' из Селеуша за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

435.000,00 (словима: четристотридесетпетхиљада) динара, односно 36.250,00 динара месечно; 
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24. Кошаркашком клубу ''Војводина'' из Селеуша за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

200.000,00 (словима: двестохиљада) динара, односно 16.666,66 динара месечно; 

25. Фудбалском клубу ''Црвена звезда'' из Новог Козјака за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем 

износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара, односно 16.666,66 динара месечно; 

26. Стонотениском клубу ''Банатул'' из Локава за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

380.000,00 (словима: тристоосамдесетхиљада) динара, односно 31.666,66 динара месечно; 

27. Фудбалском клубу ''Јаношик'' из Јаношика за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

200.000,00 (словима: двестохиљада) динара, односно 16.666,66 динара месечно; 

28. Стонотениском клубу ''Рапид'' из Николинаца за финансирање пројекта/програма за финансирање 

пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

760.000,00 (словима: седамстошездесетхиљада) динара, односно 63.333,33 динара месечно; 

29. Спортском савезу општине Алибунар за финансирање следећих програма: 

1) Рад Спортског савеза – укупни годишњи износ од 4.400.000,00 (словима: 

четиримилионачетристохиљада) динара, односно 366.666,66 динара месечно; 

2) Школски спорт - укупни годишњи износ од 620.000,00 (словима: шестодвадесетхиљада) динара; 

3) Спорт за све (рекреативни спорт, спорт за особе са инвалидитетом) - укупни годишњи износ од 

200.000,00 (словима: двестохиљада) динара; 

4) Спортске манифестације - укупни годишњи износ од 1.250.000,00 (словима: 

једанмилиондвестопедесетхиљада) динара; 

5) Сеоске славе (спортске манифестације) - укупни годишњи износ од 1.600.000,00 (словима: 

једанмилионшестохиљада) динара; 

6) Спортски лекар - укупни годишњи износ од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара; 

7) Одржавање спортских објеката - укупни годишњи износ од 1.000.000,00 (словима: једанмилион) 

динара. 

 
II 

          Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2015. годину, коју је 
донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014). 
          Средства из члана I ове Одлуке уплаћиваће се за пројекте корисника под редним бројевима од 1. до 
28., као и за финансирање корисника под редним бројем 29. за програмску активност из подтачке 1) у 12 
једнаких месечних рата, а за финансирање осталих активности корисника под редним бројем 29. према 
потреби и сагласно динамици утврђено програмима. 
 

III 
         На основу ове Одлуке, а у складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области 
организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, председник Општине ће у име општине 
Алибунар закључити одговарајући уговор са Спортским савезом општине Алибунар, као организацијом од 
посебног значаја за Општину Алибунар. 
         Спортски савез општине Алибунар ће са корисницима из члана I ове Одлуке закључити појединачне 
уговоре, на основу којих ће извршити пренос одобрених средстава. Такође, Спортски савез општине 
Алибунар ће у име и за рачун Општине Алибунар вршити надзор над реализацијом програма и пројеката и 
наменским коришћењем одобрених средстава, сагласно одредби члана 31. Одлуке о условима и начину 
финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар. 
 

IV 
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Број: 400-15/15-06 
Датум: 02. март 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 

 
Председник Општинског већа 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

38. 
        На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-
др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), а на предлог Савета за социјална питања у општини 
Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 68. седници одржаној дана 02. марта 2015. године 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

1. ПОВЕРАВА СЕ на коришћење Центру за социјални рад ''Први март'' Алибунар (у даљем тексту: 

корисник) стамбени објекат у јавној својини Општине Алибунар, који се налази у к.о. Алибунар, 

топ.бр.1000 (у даљем тексту: Објекат). 

2. Објекат из тачке 1. ове Одлуке уступиће се Кориснику до даљњег и без накнаде за потребе 

збрињавања лица која се налазе у стању социјалне потребе према правилима која користи у свом 

раду. Уступање објекта извршиће се по окончању поступка евидентирања и формалног 

установљавања својинскоправних односа на Објекту од стране Општине Алибунар, односно 

успостављања права јавне својине општине Алибунар и евидентирања објекта у катастарском 

операту. 

3. Корисник је дужан да се о Објекту стара према обичајима доброг домаћина. 

4. Општинско веће општине Алибунар, у својству овлашћеног лица у име Општине Алибунар, 

задржава право да ускрати право коришћења Објекта из било ког оправданог разлога, осим уколико 

Општина Алибунар у својству даваоца права и корисник другачије међусобно не договоре. 

5. За време коришћења, Корисник је дужан да сноси све нужне и корисне трошкове, сагласно 

одредбама Закона о облигационим односима. 

6. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

7. Одлуку доставити Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе 

општине Алибунар и Центру за социјални рад ''Први март'' Алибунар. 

8. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 404-9/15-06 
Датум: 02. март 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

39. 
         На основу члана 56. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 
142/2014), члана 118. став 1. тачке 2. и 3. Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, ... 
75/2014), члана 51. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 48/1991, 
66/1991, ... 23/2013-одлука УСРС) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
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Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а у складу са Уредбом о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', бр. 98/2007-пречиш.текст и 
84/2014), Општинско веће општине Алибунар на 68. седници одржаној дана 02. марта 2015. године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА  

У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
        Службеним путовањем изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Алибунар (у 
даљем тексту: Општина) сматра се путовање на које се изабрана, именована и постављена лица (у даљем 
тексту: функционери) упућују да, по налогу овлашћеног лица, изврше одређени службени посао ван места 
свог редовног запослења у земљи и иностранству. 
 

Члан 2. 
        Овлашћено лице, у смислу члана 1. ове Одлуке је: 

- председник Општине, који издаје налог за службено путовање: председнику Скупштине општине, 

заменику председника Општине, члановима Општинског већа, начелнику Општинске управе и лицу 

које он поставља,. Или које поставља Скупштина општине на његов предлог; 

- председник Скупштине општине, који издаје налог за службено путовање: председнику Општине, 

заменику председника Скупштине општине, секретару Скупштине општине, лицу које поставља 

Скупштина општине на његов предлог и одборнику Скупштине општине. 

         Овлашћено лице из става 1. овог члана може издати налог за службено путовање и другим лицима, 
која на основу посебног акта органа, односно овлашћеног функционера, обавља послове из делокруга 
органа и служби општине Алибунар. 
         Овлашћење за издавање налога за службено путовање лица из става 1. овог члана могу пренети на 
друго лице. 
 

Члан 3. 
         Налог за службено путовање садржи податке који се односе на: 

- лично и породично име функционера; 

- место и циљ путовања; 

- износ дневница; 

- износ аконтације која се може исплатити; 

- врсту превозног средства које се користи за службено путовање; 

- друге потребне податке. 

         У случају да службено путовање не започне у року од три дана од датума наведеног у налогу за 
службено путовање, износ исплаћене аконтације враћа се наредног дана од истека тог рока. 
 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 
 

Члан 4. 
         Службено путовање у земљи може трајати најдуже 15 дана непрекидно, по једном путном налогу. 
          Ако то потребе службе захтевају, или ако се започети посао не може прекинути, службено путовање уз 
сагласност овлашћеног лица, може трајати и дуже од 15 дана, али не дуже од 30 дана непрекидно. 
 

Члан 5. 
          Накнада трошкова за службено путовање у земљи обухвата: 

1) дневницу за службено путовање; 

2) накнаду трошкова ноћења; 

3) накнаду за превоз од места редовног запослења до места у које се упућује ради извршавања 

службеног посла; 

4) накнаду осталих трошкова у веззи са вршењем службеног посла (накнаду за резервацију места у 

превозном средству, накнаду за превоз пртљага, накнаду трошкова превоза у градском јавном 

саобраћају, накнаду трошкова службених телефонских разговора и сл.). 
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Члан 6. 
          Функционер има право на пуни износ дневнице из члана 5. Ове Одлуке за време од 12 до 24 часа 
проведених на службеном путу, односно на половину утврђених износа за време од 8 до 12 часова 
проведеног на службеном путу. 
 

Члан 7. 
          Дневница за службено путовање у земљи у износу од 5% од просечне месечне зараде по запосленом 
у привреди Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике, на дан поласка на службено путовање. 
 

Члан 8. 
          Накнада трошкова ноћења исплажује се у висини стварних трошкова по приложеном рачуну, а највише 
до износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим за ноћења у хотелу ''де лукс'' категорије. 
 

Члан 9. 
           Накнада за превоз на службеном путовању признаје се у висини стварних трошкова превоза у јавном 
саобраћају од места запослења до места где треба да се обави службени посао. 
 

Члан 10. 
            Накнада осталих трошкова у вези са вршењем службеног посла исплаћује се у висини стварних 
трошкова. 
 

Члан 11. 
            Ако је на службеном путовању у земљи обезбеђена исхрана, дневнице се признају у износу од 20% 
од пуног износа дневнице. 
            Под обезбеђеном исхраном подразумева се да издатак за исграну сноси странка (домаћин) из места 
где се путује, односно организатор скупа који се одржава. 
 

Члан 12. 
            У случају када је циљ путовања учестовање на симпозијуму, стручном семинару или сл., функционер 
има право на: 

- дневницу за службено путовање, 

- накнаду трошкова ноћења, 

- накнаду за превоз, 

- накнаду за трошкове котизације. 

            Износ накнаде наплаћжује се према приложеним рачунима и у складу са чланом 5. ове Одлуке. 
            Уколико организатор скупа сноси део трошкова одржавања скупа, функционер има право на накнаду 
дела трошкова које организатор није надокнадио, у висини износа према приложеним рачунима. 
 

Члан 13. 
            Обрачун путних трошкова се врши на основу налога за службено путовање са писаним извештајем, 
који је оверио надлежни налогодавац, и приложених доказа о трошковима смештаја, исхране, превоза и 
других трошкова који су настали на службеном путу, а у вези са вршењем службеног посла.  
            Функционер је дужан да овлашћеном лицу Општинске управе општине Алибунар – организационе 
јединице надлежне за послове финансија и буџета достави налог и доказе из става 1. овог члана без 
одлагања, а најкасније у року од седам дана по завршетку службеног путовања.     
 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 
 

Члан 14. 
             Под службеним путовањем у иностранство, у смислу ове Одлуке, подразумева се службено 
путовање у страну државу и обратно, из једне стране државе у другу страну државу и из једног места у 
друго место на територији стране државе. 
 

Члан 15. 
             Одлуку о потреби службеног путовања у иностранство функционера, са образложењем, доноси 
Општинско веће општине Алибунар. 
             Одлука нарочито садржи: име и презиме лица које треба да путује, послове која обавља, циљ 
путовања, назив државе и место у које путује, дан поласка и дан повратка, односно трајање службеног 



Број 8 – Страна 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.03.2015. 

 

путовања, категорију хотела који ће се користити, врсту превоза који ће се користити, напомену о томе да ли 
су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, као и начин обрачуна трошкова путовања 
 

Члан 16. 
             На основу налога за службено путовање у иностранство може се исплатити аконтација у висини 
процењсених трошкова. 
 

Члан 17. 
             Накнада трошкова за службено путовање у иностранство обуухвата: трошкове смештаја, исхране, 
превоза и остале трошкове у вези са вршењем службеног посла функционера, као и трошкове прибављања 
путних исправа, вакцинација и лекарских прегледа. 
 

Члан 18. 
             Износ дневнице за службено путовање у поједине стране државе утврђен је Уредбом о накнади 
трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', број 98/2007-
пречиш.текст и 84/2014) – у даљем тексту: Уредба. 
 

Члан 19. 
             Функционер има право на пун износ дневница из члана 26. овог Правилника за време од 12.00 до 
24.00 часа проведених на службеном путу, односно на половину утврђених износа за време од 8.00 до 12.00 
часова проведених на службеном путу. 
 

Члан 20. 
             Дневнице одређене за страну државу у коју се службено путује обрачунавају се од часа преласка 
границе, а дневнице одређене за страну државу из које се долази до часа преласка границе. 
            Ако се за службено путовање користи авион, дневница се обрачунава од часа поласка авиона с 
последњег аеродрома у земљи до часа повратка на први аеродром у земљи. 
            Ако се службено путује у више земаља, у одласку се обрачунава дневница утврђена за страну 
државу у којој се започиње службено путовање, а у повратку – дневница утврђена за страну државу у којој је 
службено путовање завршено. 
            За свако задржавање у страној држави од 12 часова обрачунава се дневница за ту страну државу. 
 

Члан 21. 
             Накнада трошкова исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству признају се у износу 
који је утврђен у Списку дневница по страним државама из Уредбе. 
 

Члан 22. 
             Ако је на службеном путовању у иностранство обезбеђена бесплатна храна, дневница се умањује за 
60%.  
             Ако је обезбеђен бесплатан доручак, дневница се умањује за 10%. 
             Ако је обезбеђен само бесплатан ручак, дневница се умањује за 30%. 
             Ако је обезбеђена бесплатна вечера, дневница се умањује за 20%. 
             Ако су у цену авионске карте због прекида путовања урачунати и трошкови исхране и преноћишта, 
дневница се умањује за 60%. 
 

Члан 23. 
             Накнада трошкова ноћења признаје се у висини стварних трошкова по приложеном рачуну, а 
највише до износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим за ноћење у хотелу ''де лукс'' категорије. 
             Под смештајем, у смислу става 1. овог члана, не подразумева се смештај ради дневног одмора. 
 

Члан 24. 
             Трошкови превоза на службеном путовању у иностранство обрачунавају се у висини цене из 
путничке тарифе за превоз средством ове врсте и разреда, који се према налогу за службено путовање могу 
користити. 
 

Члан 25. 
             Ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, урачунати само трошкови за исхрану и 
смештај, сневница се умањује за 80%. 
             Ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, урачунати само трошкови за смештај, 
дневница се умањује за 30%. 



Број 8 – Страна 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 02.03.2015. 

 

 
Члан 26. 

             Трошкови за коришћење кола за спавање на службеном путовању у иностранство обрачунавају се уз 
умањење дневнице за 50%: 

1. ако путовање траје непрекидно најмање 24 часа; 

2. ако се путује ноћу од 22.00 часа од 06.00 часова следећег дана; 

3. ако се путује најмање 6 часова ноћу после 20.00 часова. 

 
Члан 27. 

             Трошкови који настану на службеном путовању, а у вези су са вршењем службеног посла (накнада 
за резервацију места у превозном средству, аеродромска такса, накнада за превоз пртљага, накнада 
превоза у градском јавном саобраћају и таксијем, накнада трошкова у вези коришћења телефона, 
телеграфа и телефакса, као и други трошкови у вези са службеном поштом, такси и сл., а који су неопходни 
за обављање одређених послова) обрачунавају се на основу одговарајућег рачуна. 
 

Члан 28. 
             Трошкови за прибављање путних исправа, вакцинација и лекарске прегледе у вези са службеним 
путовањем, ако надлежни орган здравственог осигурања не призна те трошкове, обрачунавају се у стварним 
износима. 
 

Члан 29. 
             Обрачун путних трошкова се врши на основу налога за службено путовање са писаним извештајем, 
који је оверио надлежни налогодавац, приложених доказа о трошковима смештаја, исхране, превоза и 
других трошкова који су настали на службеном путовању, а у вези са вршењем службеног посла, и писаног 
доказа о курсу националне валуте. 
             Функционер је дужан да овлашћеном лицу Одељења за финансије достави налог и доказе из става 
1. Овог члана без одлагања, најкасније у року од седам дана по завршеном службеном путовању. 
             Ако је у писаном доказу о курсу националне валуте исказан износ у националној валути у којој није 
предвиђена дневница за ту земљу, за обрачуун и признавање трошкова прилаже се и писани доказ о курсу 
националне валуте у односу на валуту у којој је утврђена дневница за ту земљу. 
             Ако је писани доказ о курсу националне валуте из става 3. овог члана не приложи, трошкови се неће 
признати.   
 

Члан 30. 
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-25/15-06 
Датум: 02. март 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

40. 
         На основу члана 56. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 
142/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 68. седници одржаној дана 02. марта 
2015.г. доноси следећи 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА 
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Члан 1. 
         Издаци за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у органима Општинске урпаве 
признају се у материјалне трошкове у износима и под условима прописаним овим Правилником. 
 

Члан 2. 
          Под службеним путовањем у иностранство у смислу овог Правилника подразумева се службено 
путовање из Републике Србије у страну државу и обрнуто, из једне стране државе у другу страну државу и 
из једног места у друго место на територији стране државе. 
 

Члан 3. 
           Под издацима у смислу овог Правилника подразумевају се издаци за смештај, исхрану и превоз лица 
ради обављања одређеног службеног посла, издаци за прибављање путних исправа, вакцинацију и 
лекарске прегледе, издаци за службену пошту, таксе, телефон, телеграм и телефакс, издаци за 
изнајмљивање писаћих машина, персоналних рачунара, издаци за стенографске и дактилографске услуге, 
изнајмљивање просторија и други издаци. 
 

Члан 4. 
            Налог за службено путовање издаје службено лице у локалном органу управе – начелник Општинске 
управе. 
            Налог за службено путовање треба да садржи: број решења на основу кога се налог издаје у случају 
путовања у иностранство, име и презиме лица које путује, послове које обавља, циљ путовања, назив 
државе и место у које путује, дан поласка и дан доласка, односно трајање службеног пута, и врсту превоза 
који ће користити. 
 

Члан 5. 
            Издаци за смештај признају се у висини плаћеног хотелског рачуна, који садржи издатак за спавање и 
доручак. 
            Под смештајем у смислу овог Правилника не подразумева се смештај ради дневног одмора. 
 

Члан 6. 
            Издаци за исхрану и градски превоз у месту боравка у иностранству признају се у износу дневнице 
утврђене Уредбом о накнади трошкова и отпремнине државних службеника и намештеника (''Службени 
гласник РС'', бр. 98/2007-пречиш.текст и 84/2014). 
 

Члан 7. 
            Ако је на службеном путовању у иностранство обезбеђена бесплатна храна, дневница се умањује за 
60%.  
            Ако је обезбеђен бесплатан доручак, дневница се умањује за 10%. 
            Ако је обезбеђен само бесплатан ручак, дневница се умањује за 30%. 
            Ако је обезбеђена бесплатна вечера, дневница се умањује за 20%. 
            Ако су у цену авионске карте због прекида путовања урачунати и трошкови исхране и преноћишта, 
дневница се умањује за 60%. 
 

Члан 8. 
            За обрачун дневнице за службено путовање у иностранство, свака 24 часа проведена на службеном 
путовању, као и остатак времена дужи од 12 часова, рачунају се као једна дневница, а остатак времена од 8 
до 12 часова као пола дневнице. 
            Ако укупно службено путовање траје дуже од 12 часова, обрачунава се једна дневница, а ако траје 
дуже од 8 а мање од 12 часова као пола дневнице. 
 

Члан 9. 
            Издаци за прибављање путничких исправа, вакцинацију и лекарске прегледе у вези са службеним 
путовањем, ако надлежни орган здравственог осигурања не призна те трошкове, обрачунавају се у стварним 
износима. 
 

Члан 10. 
            На основу налога за службено путовање у земљи или у иностранству може се исплатити аконтација у 
висини процењених трошкова. 
 

Члан 11. 
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            Ако се на службеном путовању посебно плаћа резервација места, аеродромска такса, или превоз 
пртљага и слично, уз обрачун путних трошкова прилажу се потврде о плаћању тих трошкова. 
 

Члан 12. 
            Ако службено путовање не започне у року од 3 дана од датума који је наведен у налогу за службено 
путовање, лице коме је издат путни налог дужно је да исплаћену аконтацију врати наредног дана по истеку 
тог рока. 
 

Члан 13. 
            Запослени који је обавио службено путовање дужан је да у року од 7 дана од дана завршетка 
службеног путовања достави писмени извештај са пратећом документацијом ради спровођења обрачуна 
надлежном Одељењу за финансије. 
 

Члан 14. 
            Ако на службеном путовању у иностранство настану неки други трошкови који имају карактер 
трошкова репрезентације, куповине неких производа или робе и слично, за изабрана и постављена лица 
домаћина, ти трошкови се надокнађују уз приложен рачун као трошкови репрезентације, а не као трошкови 
на службеном путовању. 
 

Члан 15. 
            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 011-1/15-06 
Датум: 02. март 2015.г. 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

41. 
          На основу чланова 3, 24, 33, 34, 36. И 59. Закона о радним односима у државним органима (''Службени 
гласник РС'', бр. 48/1991, 44/1998, ... 23/2013-одлука УСРС), члана 58. Статута општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 4. Пословника 
Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), а 
на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 68. Седници 
одржаној дана 02. марта 2015.г. доноси следећи 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНУ 

УПРАВЕ И ЗА ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
            Овим Правилником утврђују се: врста, програми, начин и поступка и дужина трајања континуиране 
едукације, лица и службе које могу спроводити поступак континуиране едукације, критеријуми на основу 
којих се врши избор програма континуиране едукације, као и друга питања од значаја за спровођење 
континуиране едукације за запослене у органу управе и за изабрана и постављена лица у органима 
Општине Алибунар. 
 

Члан 2. 
           Запослени у органу управе, као и изабрана и постављена лица у органима Општине Алибунар (у 
даљем тексту: Лица на раду у Општини Алибунар), имају право и дужност да у току рада стално прате развој 
области у којој обављају своју делатност и која им је поверена актом о систематизацији радних места. Лица 
на раду у Општини Алибунар дужна су да се у току радног односа стручно усавршавају и да учествују у свим 
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облицима стручног усавршавања који се организују у органима Општине Алибунар, односно на које се ова 
Лица упућују. 
 

Члан 3. 
            Континуирана едукација подразумева: 

1. учешће на стручним скуповима, 

2. учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације. 

 
Члан 4. 

            Лица на раду у Општини Алибунар могу се стручно усавршавати кроз различите врсте континуиране 
едукације: учешћем на семинарима, учешћем на стручним састанцима, учешћем на курсевима, учешћем на 
интерним предвањима које могу организовати руководиоци унутрашњих организационих јединица. 
 

Члан 5. 
            Процену квалитета програма континуиране едукације за запослене у органу управе врши 
руководилац унутрашње организационе јединице, уз сагласност начелника Општинске управе. Приликом 
процене квалитета програма континуиране едукације и упућивања Лица на раду у органима Општине 
Алибунар, дефинише се испуњеност следећих услова: 

1. програм доприноси усавршавању знања, вештине и стручности полазника, 

2. програм се заснива на најновијим знањима и законској регулативи струке, 

3. програм обрађује теме од већег и важног значаја за струку, 

4. програм доприноси унапређењу квалитета струке и знањима и вештинама запослених, изабраних 

и постављених лица у органима Општине, 

5. организатор програма је обезбедио техничке услове за успешно спровођење програма 

континуиране едукације, обезбедио је систем евиденције присутних, систем провере знања (за 

курсеве и семинаре) и систем евалуације програма. 

           Процену квалитета програма континуиране едукације за изабрана и постављена лица у органима 
Општине врши Општинско веће општине Алибунар, уз сагласност председника општине.  
           Овим Правилником се дефинише обавеза организатора програма континуиране едукације да извести 
орган управе, а на захтев органа управе, о присутности упућених Лица на раду у органима Општине 
Алибунар, са њиховим листама евалуације и резултатима провере знања (уколико је вршена). 
            По завршетку Програма континуиране едукације упућена Лица на раду у органима Општине 
Алибунар су дужна да о новим сазнањима и вештинама које су стекли сачине Извештај са континуиране 
едукације и о томе одрже састанак са свим запосленима у оквиру унутрашње организационе јединице, те 
стечена знања пренесу на све запослене у унутрашњој организационој јединици. О одржаном тематском 
састанку сачињава се Записник са потписима свих присутних. 
            Обавеза Лица на раду у органима Општине Алибунар описана у претходном ставу овог члана једнако 
важи и у ситуацији када је у питању изабрано или постављено лице у органима Општине. Одржавање 
састанка са запосленима и преношење стечених знања одржава се уз претходни договор Лица на раду у 
органима Општине Алибунар и руководиоца органа у коме су запослена лица која треба да присуствују 
састанку. 
 

Члан 6. 
            Руководиоци унутрашњих организационих јединица обавезни су да у складу са овим Правилником 
утврде износ неопходних новчаних средстава на годишњем нивоу за потребе континуиране едукације, 
имајући у виду да се прописује присуство програмима континуиране едукације најмање 4 (четир) пута 
годишње. 
            Утврђени износи новчаних средстава достављају се у писаном облику организационој јединици 
Општинске управе надлежној за послове буџета и финансија, а пре израде нацрта Одлуке о буџету за 
наредну годину. 
            Обавеза руководиоца органа Општине у коме су на раду именована и постављена лица идентична је 
обавези руководиоца унутрашњих организационих јединица Општинске управе, описане у ставовима 1. и 2. 
овог члана. 
 

Члан 7. 
            Овим Правилником се прописује да се стручно усавршавање присуствовањем програмима 
континуиране едукације и извештавање о усвојеним знањима и вештинама уписује у Радни лист запослених 
и доприноси оцењивању, које се врши једанпут годишње. 
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Члан 8. 
            Уколико Лице на раду у Општини Алибунар одбије стручно усавршавање на које се упућује, сматраће 
се да је извршило тежу повреду радне дужности и обавезе. 
 

Члан 9. 
            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 011-2/15-06 
Датум: 02. март 2015.г. 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

42. 
       На основу члана 56. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, ... 
142/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 68. седници одржаној дана 02. марта 
2015.г. доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОКЛОНИМА СА ПРОТОКОЛАРНОМ НАМЕНОМ 

 
Члан 1. 

         Овим Правилником уређује се начин коришћења поклона са протоколарном наменом које 
представници Општине поклањају приликом званичних и службених посета, као и поступак набавке 
протоколарних поклона и начин чувања примљених протоколарних поклона. 
          За изузетна достигнућа и резултате остварене у науци, култури, уметности, спорту и другим облицима 
живота и рада, поводом обележавања значајних јубилеја и у другим свечаним приликама, када је то од 
посебног значаја за Општину Алибунар, појединцима и институцијама могу се поклањати протоколарни 
поклони. 
 

Члан 2. 
           Протоколарни поклони су, по правилу, поклони-сувенири који представљају симболе, као и културне, 
историјске, традиционалне, туристичке, економске и друге карактеристике Општине Алибунар, као што су: 
керамика, домаће руковотворине изграђене од дрвета или других природних материјала, квалитетне ракије 
и слично. 
           Изузетно, појединцима за постигнуте резултате се могу поклањати ствари које имају већу вредност од 
поклона-сувенира, као што су: уметничка дела уметника са овог подручја, златни накит, сатови и слични 
поклони. 
 

Члан 3. 
          Протоколарне поклоне може да поклања председник Општине, или лице које он овласти да 
представља Општину Алибунар. 
 

Члан 4. 
           Председник Општине и представници Општине могу приликом званичних посета и службених сусрета 
примати протоколарне поклоне. 
           Примљени протоколарни поклони чувају се у просторијама Општине Алибунар. 
 

Члан 5. 
           Председник Општине врши набавку протоколарних поклона са лицем које он одреди и са којим 
одређује врсту и количину поклона. 
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           Лице које председник Општине одреди води евиденцију о поклонима који се поклањају и евиденцију о 
примљеним протоколарним поклонима. 
           Евиденција посебно садржи: врсту поклона, датум пријема или уручења, име поклонодавца и 
поклонопримца, вредност уколико је могуће проценити, као и друге податке који могу бити од значаја. 
           Евиденција о поклонима који се поклањају води се без обзира на њихову вредност. 
 

Члан 6. 
           Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 011-3/15-06 
Датум: 02. март 2015.г. 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

37. Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте 
организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2015. годину 

1 

38. Одлука о поверавању на коришћење Центру за социјални рад ''Први март'' Алибунар 
стамбеног објекта у јавној својини Општине Алибунар 

4 

39. Одлука о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у 
органима Општине Алибунар 

4 

40. Правилник о службеним путовањима 8 
41. Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у 

органу управе и за изабрана и постављена лица у органима Општине Алибунар 
10 

42. Правилник о поклонима са протоколарном наменом 12 
   

 
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), Сања Стојмиров (помоћник уредника),  

Јован Јојић, Саша Милосављевић, Срђан Прванов, Љиљана Керчобан,  
Адријан Живку, Павле Маљица, Марија Муста 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


