
  

Година: 35. Алибунар, 19. мај 2016. године Бесплатан примерак Број 12 

 
 

 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 
67.  

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 
129/07 и 83/2014-др.закон), Општинско веће општине Алибунар, на Конститутивној седници од 
19. маја 2016. године, усваја 
 

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
 
  I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Пословником уређује се организација и рад Општинског већа општине Алибунар (у 

даљем тексту: Општинско веће), права и дужности чланова Општинског већа и друга питања од 
значаја за рад Општинског већа. 
 

Члан 2. 
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 9 

чланова Општинског већа, које бира Скупштина општине. 
Председник Општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине, 

односно председник Општине. 
 

Неспојивост функција 
 

Члан 3. 
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени 

за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. 
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 
Надлежност 

 
Члан 4. 

Општинско веће: 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине; 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 
буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске 
управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или 
одлуком које доноси Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
односно аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
9) информише јавност о свом раду;   
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 
11) врши друге послове које утврди Скупштина општине. 

 
Положај председника Општине у Општинском већу 

 
Члан 5. 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  

 
Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 6. 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 
његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим 
Пословником  за поједина питања није предвиђена друга већина. 
 

Члан 7. 
Општинско веће у оквиру својих права и дужности за свој рад одговара председнику 

Општине и Скупштини општине. 
 
 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
  

Члан 8. 
Седницама Општинског већа председава председник Општине, а у случају његове 

одсутности замењује га заменик председника Општине. 
 

Члан 9. 
Мандат члановима Општинског већа траје четири године, односно док траје мандат 

Скупштине општине која их је изабрала. 
 

Члан 10. 
Члан Општинског већа може бити разрешен ове дужности на исти начин на који је 

изабран, на предлог председника Општине или једне трећине одборника Скупштине општине. 
 

Члан 11. 
Општинском већу престаје мандат ако се распусти Скупштина општине, или ако престане 

мандат председнику општине.  
 

Члан 12. 
Ради ефикаснијег остваривања послова из надлежности Општинског већа, Општинско 

веће може посебним решењем, задужити чланове Општинског већа за поједине области и 
послове из надлежности рада већа. 
 

Члан 13. 
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Општинско веће може образовати повремена радна тела која пружају стручну помоћ 
Општинском већу и председнику Општине по питањима из њихове надлежности. 

Чланови радних тела могу бити чланови Општинског већа и грађани. 
Председник радног тела мора бити из састава Општинског већа. 
Решењем о образовању радног тела утврђује се број чланова радног тела, делокруг 

послова, права и дужности и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

Члан 14. 
Општинско веће нема секретара. 
О обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Општинског 

већа и његових радних тела, као и руковођењу административним пословима везаним за њихов 
рад, стара се помоћник председника општине за послове Општинског већа. 

Помоћника председника општине за послове Општинског већа поставља председник 
општине на четири године и може бити поново постављен. 

За помоћника председника општине за послове Општинског већа може бити постављено 
лице са завршеним факултетом друштвеног смера, положеним стручним испитом за рад у 
органима управе и радним искуством од најмање три године. 

Помоћник председника општине поставља се у Општинској управи општине Алибунар, о 
чему појединачно распоредно решење доноси начелник Општинске управе 

Председник општине може разрешити помоћника председника општине за послове 
Општинског већа и пре истека мандата. 

Помоћник председника општине за послове Општинског већа је одговоран за 
благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган 
Републике, односно аутономне покрајине, који врши надзор над радом и актима Општинског 
већа. 

Помоћник председника општине за послове Општинског већа обавља послове по налогу 
председника општине и заменика председника општине и истовремено је и шеф кабинета 
председника општине. 
 

Члан 15. 
Служба надлежна за послове Скупштине општине и председника општине, стара се о 

припреми материјала за рад Општинског већа и његових радних тела, врши стручне послове у 
вези са обрадом материјала, аката и закључака већа, стара се о вођењу и сачињавању 
записника са седница, о објављивању аката, о вођењу евиденције о материјалима који су 
разматрани на седницама Општинског већа, а врши и друге послове у складу са овим 
Пословником и другим прописима. 

Стручне и административне послове за потребе Општинског већа обавља помоћник 
председника општине за послове Општинског већа, у сарадњи са надлежном службом. 

Материјал за седнице Општинског већа који се ставља на дневни ред седнице, предложен 
од стране Општинске управе или других предлагача, мора бити достављен Општинском већу у 
довољном броју примерака најкасније три дана пре одржавања седнице Општинског већа. 

Материјал који се доставља на одлучивање Општинском већу мора бити обрађен и 
потписан од стране обрађивача, руководиоца организационе јединице и начелника Општинске 
управе. 
 

Члан 16. 
Материјали у смислу овог Пословника су: прописи и други општи акти, појединачни акти и 

студијско-аналитички материјали, и то: 
1)  прописи и други општи акти су: одлуке, просторни и урбанистички планови, правилници, 

упутства и други општи акти, укључујући и амандмане на предлоге тих аката, које 

организационе јединице Општинске управе достављају Општинском већу ради утврђивања 

предлога за Скупштину општине, или ради доношења; 

2)  појединачни акти су: решења, закључци и други појединачни акти које организационе 

јединице Општинске управе припремају и достављају Општинском већу ради утврђивања 

предлога за Скупштину општине, или ради доношења; 

3)  студијско-аналитички материјали су: програми, извештаји, студије, пројекти, анализе, 

информације и други материјали које организационе јединице Општинске управе, односно 
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установе, јавна предузећа и друге организације које је основала Општина, припремају за 

разматрање и одлучивање у Скупштини општине, односно за Општинско веће. 

 
Члан 17. 

Одлуку и други општи или појединачни акт који Општинско веће предлаже Скупштини 
општине, обрађивач припрема у форми нацрта и доставља га Општинском већу ради 
утврђивања предлога за седницу Скупштине општине. 

 Нацрт општег акта из става 1. овог члана припрема се у форми у којој се акт доноси и 
садржи: 

-  нормативни део, 

- образложење, чији су обавезни елементи: правни основ за доношење акта, разлози за 

доношење, образложење појединачних предложених решења, назначена висина и начин 

обезбеђивања потребних средстава, разлози због којих акт треба донети по хитном 

поступку, разлози због којих се предлаже да општи акт ступи на снагу пре осмог дана од 

дана објављивања у службеном гласилу Општине и 

-  преглед одредаба које се мењају. 

Нацрт појединачног акта припрема се у форми у којој се акт доноси. 

 
Члан 18. 

Акт из надлежности Општинског већа обрађивач припрема и доставља Општинском већу 
у форми предлога. 

Предлог општег акта садржи елементе наведене у члану 17. овог Правилника. 
Предлог закључка, када се њиме налаже обавеза чињења, садржи: 
-  правни основ за доношење, 

-  назив субјекта који се обавезује – овлашћује, 

-  мере, односно задатак који треба да буде реализован, 

-  средства за реализацију, уколико су потребна, 

-  рок у којем задатак треба да буде реализован и 

-  по потреби наведен начин реализације. 

 
Члан 19. 

Студијско-аналитички материјали припремају се у форми и са садржајем које одреди 
Општинско веће. 
 

Члан 20. 
У припреми акта који упућује на разматрање Општинском већу, а којим се уређују питања 

која су од интереса за остваривање надлежности и других организационих јединица Општинске 
управе, обрађивач је дужан да пре упућивања акта Општинском већу прибави мишљење тих 
организационих јединица. 

У припреми општег акта обрађивач обавезно прибавља мишљење надлежне 
организационе јединице Општинске управе о усклађености акта са законом и другим 
прописима, односно са правним системом у целини. 

Када се актом предвиђа или предлаже обезбеђивање финансијских средстава, 
обрађивач обавезно прибавља мишљење организационе јединице Општинске управе надлежне 
за финансије. 

Када се актом стварају уговорне обавезе Општине, односно када је у питању заштита 
имовинских права и интереса Општине, обрађивач прибавља мишљење организационе 
јединице Општинске управе надлежне за имовинскоправне послове. 

По прибављању мишљења из претходних ставова овог члана обрађивач усклађује 
садржину акта са ставовима изложеним у тим мишљењима. 
 

Члан 21. 
Ако за разматрање појединих аката или материјала постоји неодложна потреба, односно 

ако би разматрање тог акта или материјала у утврђеним роковима имало или могло имати 
штетне последице по интересе грађана, привредних субјеката, установа или других органа и 
организација у Општини, односно обављање послова из делокруга организационе јединице 
Општинске управе, такав акт односно материјал припрема се по хитном поступку. 
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Члан 22. 

Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове председника Општине 
(у даљем тексту: организациона јединица), заједно са помоћником председника Општине за 
послове Општинског већа, дужна је да евидентира сав приспели материјал и провери да ли је 
материјал у складу са одредбама овог Пословника. 
 
 
III  ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

Члан 23. 
Члан Општинског већа има право и дужност да учествује у раду Општинског већа и да 

редовно присуствује седницама овог органа, као и друга права утврђена законом, Статутом 
Општине и овим Пословником. 
 

Члан 24. 
Члан Општинског већа је одговоран за извршавање послова и задатака које му повери 

Општинско веће, за заступање ставова Општинског већа и за благовремено покретање 
иницијативе за решавање питања из оквира надлежности овог органа. 
 

Члан 25. 
Ако је члан Општинског већа спречен да присуствује седници, или из одређених разлога 

треба да напусти седницу, дужан је да о томе обавести председника општине. 
 
 
IV   СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

Члан 26. 
Општинско веће ради и одлучује на седницама. 
Седнице Општинског већа одржавају се по потреби, а најмање једном месечно. 
Седнице Општинског већа сазива председник општине, по сопственој иницијативи или на 

предлог једне трећине чланова Општинског већа.  
Председник општине дужан је да седницу сазове кад то затражи Скупштина општине. 

 
Члан 27. 

Председник општине стара се о припремању седнице уз помоћ помоћника председника 
општине за послове Општинског већа. 
 

Члан 28. 
Седнице Општинског већа сазивају се писменим путем. 
Позив за седницу доставља се члановима Општинског већа најкасније три дана пре дана 

одређеног за одржавање седнице.  
Када постоје оправдани разлози, који се морају образложити, овај рок може бити и краћи.  

 
Члан 29. 

Позив за седницу Општинског већа са предложеним дневним редом и материјалом 
доставља се председнику Скупштине, заменику председника Скупштине, секретару Скупштине, 
начелнику Општинске управе, руководиоцима организацционих јединица у Општинској управи и 
средствима јавног информисања, као и лицима за које то одреди председник Општине. 

На седницу Општинског већа могу се позвати директори јавних предузећа, установа и 
других органа и организација за одређена питања.  

Лицима из става 2. овог члана достављају се материјали само за тачке из предложеног 
дневног реда за које су позвани.  
 

Члан 30. 
Када за доношење појединих аката постоји неодложна потреба, или ако би недоношење 

таквог акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана, 
предузећа или других органа и организација на територији општине, може се сазвати хитна 
седница Општинског већа. 
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Хитна  седница Општинског већа  може се сазвати и пре завршетка седнице која је 
сазвана по редовном поступку.  
 

Члан 31. 
Дневни ред седнице предлаже председник општине. 
Сваки члан Општинског већа има право да предложи измене и допуне дневног реда, у 

писаној форми, најкасније 24 сата пре одржавања седнице.  
 

Члан 32. 
Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда, а на основу службене евиденције о 

присутности чланова, председавајући седници утврђује да ли седници присуствује довољан 
број чланова за пуноважно одлучивање. 

За пуноважно одлучивање и рад на седници потребно је присуство већине чланова. 
Ако се утврди да већина не постоји, председавајући одлаже седницу за одговарајући дан 

или сат. О одлагању седнице чланови који су одсутни обавештавају се писмено или 
телефонским путем. Седница ће се прекинути и одложити и у случају када се у току њеног 
трајања утврди да није присутна већина чланова.  

 
Члан 33. 

Пре преласка на дневни ред усваја се извод из записника са претходне седнице. О 
примедбама на записник, Општинско веће одлучује без расправе.  

Уколико Општинско веће усвоји примедбе на записник врши се званична исправка 
записника у тексту како је утврдило Општинско веће.  
 

Члан 34. 
Кад председавајући утврди да је присутан потребан број чланова Општинског већа, 

приступа се утврђивању дневног реда.  
Сваки члан Општинског већа може захтевати да се у дневни ред, поред предложених, 

унесу и друга питања и предлози за које он сматра да су хитни.  
Члан Општинског већа је дужан да хитност разматрања образложи. 
О предлозима чланова Општинског већа за измене и допуне предложеног дневног реда не 

води се расправа.  
Чланови Општинског већа се посебно изјашњавају прво о сваком предлогу за измену и 

допуну предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини. 
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова Општинског већа.  

 
Члан 35. 

После усвајања дневног реда прелази се на претрес о појединим питањима по утврђеном 
редоследу.  

Општинско веће може, у току седнице, без расправе извршити измене у редоследу 
разматрања појединих тачака дневног реда.  
 

Члан 36. 
Пријава за реч подноси се председавајућем чим претрес почне и може се подносити све 

до њеног закључења.  
Председавајући даје говорницима реч по реду пријаве.  
Председавајући може и преко реда дати реч известиоцу материјала.  
Кад  председавајући оцени да ће расправа о појединим питањима дуже трајати, или кад је 

пријављен већи број говорника, може предложити да се ограничи трајање говора сваког 
учесника у претресу (сем говора известиоца) и да сваки учесник у претресу о истом питању 
говори само једанпут.  

Ограничење говора може предложити и сваки члан Општинског већа.  
Кад је трајање говора ограничено, председавајући ће у случају прекорачења одређеног 

времена опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не 
заврши говор, одузима му реч.  

 
Члан 37. 

Говорник може да добије реч по други пут тек пошто се исцрпи листа говорника који 
говоре први пут и само ако питање које је на дневном реду, по оцени председавајућег, није 
довољно расправљано.  
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Члан 38. 

Члану Општинског већа који затражи да говори о повреди Пословника или утврђеног 
дневног реда, председавајући даје реч чим је затражи, а по завршеном излагању претходног 
говорника. Члан Општинског већа је дужан да наведе која је одредба Пословника односно 
утврђеног дневног реда повређена, да је цитира и образложи у чему се састоји повреда и његов 
говор не може трајати дуже од 3 минута.  

Председавајући је дужан да након тога да објашњење. 
Ако после објашњења председавајућег члан Општинског већа остане при тврдњи да је 

Пословник, односно утврђени дневни ред повређен, Општинско веће ће без претреса одлучити 
о том питању гласањем.  
 

Члан 39. 
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду.  
Ако се говорник удаљи од дневног реда, председавајући ће га опоменути и позвати да се 

држи дневног реда, или ће му одузети реч.  
Говорнике може прекинути или опоменути на ред само председавајући.  
Председавајући је дужан да се брине да говорник не буде ометан у свом излагању.  

 
Члан 40. 

Општинско веће одлучује већином гласова од укупног броја присутних чланова.  
 

Члан 41. 
Гласање  на седници Општинског већа је јавно. 
Чланови Општинског већа гласају изјашњавањем за предлог или против предлога или се 

уздржавају од гласања.  
Гласање се врши дизањем руке, или усменим изјашњавањем прозивком. 
Када се гласа дизањем руке, председавајући прво позива да се изјасне чланови који 

гласају "ЗА", затим они који гласају "ПРОТИВ"  и најзад чланови који су "УЗДРЖАНИ". 
Када се гласа усменим изјашњавањем прозивком, чланови Општинског већа изјашњавају 

се да ли су ''ЗА'' предлог, ''ПРОТИВ'' предлога, или су ''УЗДРЖАНИ''. 
Након пребројавања гласова морају се објавити резултати гласања, и то колико је 

чланова гласало "ЗА", колико "ПРОТИВ", колико је било "УЗДРЖАНИХ", што се мора унети у 
записник.  
 
 

Члан 42. 
О реду на седници Општинског већа стара се председавајући. 
Председавајући у току седнице може одредити паузу ради одмора или консултације.  

 
Члан 43.  

О раду на седници води се записник. 
О вођењу записника стара се помоћник председника општине за послове Општинског 

већа.  
У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице, имена председавајућег 

и записничара, имена оправдано и неоправдано одсутних чланова Општинског већа, имена 
лица која су присуствовала седници по позиву, кратак ток седнице са назнаком питања о којима 
се расправљало и одлучивало и имена говорника, предлози изнети на седници, резултат 
гласања о појединим питањима, назив свих аката донетих на седници. 

На захтев чланова Општинског већа који је на седници издвојио мишљење, битни делови 
његове изјаве уносе се у записник.  

Председавајући може формулисати поједине закључке који се уносе у записник. Исто то 
право има и члан Општинског већа у погледу формулације својих предлога и мишљења.  

Оригинали записника чувају се у документацији Општинског већа, а препис записника 
доставља се члановима уз позив за наредну седницу.  

 
 
V    АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Члан 44. 
Општинско веће доноси: решења, закључке, мишљења, препоруке, програме, планове, 

Пословник, упутства и даје аутентично тумачење аката које доноси.  
 

Члан 45. 
Акте донете на седници Општинског већа потписује председник Општине, а у његовој 

одсутности, заменик председника општине. 
 

Члан 46. 
Изворник акта који је потписао председавајући, оверен печатом Општинског већа, чува се 

у документацији Општинског већа.  
Под изворником акта подразумева се текст акта који је усвојен на седници Општинског 

већа.  
О изради изворника акта и његових отправака, о чувању изворника аката и њиховој 

евиденцији, објављивању аката и њиховом достављању органима и организацијама, на које се 
ти акти односе, стара  се надлежна служба Општинске управе за послове Скупштине општине и 
председника општине. 

Изузетно, изворник акта може се ставити на увид, односно његов препис може се 
доставити и државним органима и организацијама, на њихов захтев, када то одобри начелник 
Општинске управе.  
 

Члан 47.  
Решења, други прописи и општи акти објављују се у "Службеном листу општине 

Алибунар", а остали акти када то одлучи Општинско веће.  
О објављивању аката које је донело Општинско веће и о аутентичности тумачења стара 

се помоћник председника општине за послове Општинског већа.  
Начелник Општинске управе на основу изворног текста одлуке, другог преписа и општег 

акта, или аутентичног тумачења, даје исправке грешака у објављеним текстовима ових аката.  
 
 
VI   ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Члан 48. 

Рад Општинског већа доступан је јавности. 
 

Члан 49. 
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама 

Општинског већа ради обавештавања јавности о његовом  раду. 
 

Члан 50. 
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози 

аката, као и информативни и документациони материјал о питањима из рада Општинског већа.  
 

Члан 51. 
Општинско веће може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. 
Текст службеног саопштења саставља начелник Општинске управе, а одобрава 

председник општине. 
Конференцију за штампу у вези са питањима која разматра Општинско веће може да 

одржи председник или заменик председника Општине. 
 
 
VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 52. 
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Општинског већа 

општине Алибунар (''Службени лист Општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013). 
 

Члан 53. 
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Алибунар“. 
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Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 010-8/2016-06 
Датум: 19. мај 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

68. 
На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. Пословника Општинског 
већа општине Алибунар, бр. 010-8/2016-06 од 19.05.2016. године, а на предлог председника 
општине, Општинско веће општине Алибунар на својој Конститутивној седници одржаној дана 
19. маја 2016. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове 

из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то: 
1. за комуналну област, урбанизам и заштиту животне средине – Данијела Лончар, 
2. за област пољопривреде – Георге Рошу, 
3. за област социјалне заштите и здравства – Данило Ћирић, 
4. за област образовања  – Адријана Сфера, 
5. за област спорта и омладине – Тамара Радојичић, 
6. за област културе и информисања – Зорана Братић, 
7. за област привреде, инвестиција и развоја – Војислав Диклић. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о ресорном задужењу чланова 
Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 23/2015). 

 
Члан 3. 

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-30/2016-06 
Датум: 19. мај 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
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69. 
         На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће 
општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на Конститутивној седници 
одржаној дана 19. маја 2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 
буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), 
Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 227.000,00 
(словима: двестодвадесетседамхиљада) динара за потребе финансирања трошкова учешћа 
чланова Организације синдиката Општинске управе Алибунар на 42. Радничким спортским 
играма, које ће се одржати у Соко Бањи, у периоду 22-25.06.2016. године.  
 

Члан 2. 
         Средства из члана 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 2 – Председник 
општине, глава 2.1, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 471, економска 
класификација  465 – остале текуће дотације и трансфери (465111 – остале текуће дотације и 
трансфери).  
 

Члан 3. 
         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – 
за намене за која се иста одобравају.  
 

Члан 4. 
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 400-36/16-06 
Датум: 19. мај 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
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