
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 39. Алибунар, 24. април 2020. године Бесплатан примерак Број 16 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

70. 

 

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 61. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), Општинско веће општине 
Алибунар на својој 114. седници одржаној дана 24. априла 2020. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
Члан 1. 

У Пословнику Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
12/2016 и 1/2018), у члану 2. став 1. број: ''9'', замењује се бројем: ''11''. 
 

Члан 2. 

Члан 14. мења се и гласи: 

''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 шеф Кабинета председника Општине, а у случају његовог одсуства руководилац 
организационе јединице Општинске управе надлежне за послове председника општине и 
Општинског већа.'' 

 

Члан 3. 

У члану 15. став 2. брише се. 

 

Члан 4. 

У члану 22. речи: ''помоћником председника Општине за послове Општинског већа'', 

замењују се речима: ''шефом Кабинета председника Општине''. 

 

Члан 5. 

У члану 26. додаје се нови став 5. који гласи: 

''У случају проглашене ванредне ситуације, као и ванредног или стања непосредне ратне 

опасности на целој територији Републике Србије, или делу територије Републике Србије на којој се 

налази Општина Алибунар, или делу територије Општине Алибунар, председник Општине дужан је 

да сазове седницу Општинског већа на захтев органа који је актом којим се проглашава ванредна 

ситуација, ванредно или стање непосредне ратне опасности означен као орган надлежан за 

организацију и спровођење активности у циљу заштите и спасавања људи и добара на територији 

Општине Алибунар (у даљем тексту: орган за поступање у ванредном стању).'' 

 

Члан 6. 
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У члану 27. речи: ''помоћника председника општине за послове Општинског већа'', замењују 

се речима: ''шефа Кабинета председника Општине, односно руководиоца организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове председника општине и Општинског већа.'' 

 

Члан 7. 

У члану 28. додају се нови ставови 4. и 5., који гласе: 

''У случају проглашене ванредне ситуације, као и проглашеног ванредног или стања 

непосредне ратне опасности, а због потребе хитног поступања, позив на седницу и материјал за 

седницу могу се у писаној форми доставити и непосредно пред почетак седнице, али уз обавезно 

писано образложење, као и усмено извештавање на седници за сваки предлог. 

Када се седница сазива на захтев органа за поступање у ванредном стању, тај орган 

одређује известиоца за предложену тачку дневног реда на седници Општинског већа, а ако 

подноси више предлога, онда известиоца за сваки предлог појединачно.'' 

 

Члан 8. 

У члану 33. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 

''У случају проглашене ванредне ситуације, као и проглашеног ванредног или стања 

непосредне ратне опасности, извод из записника са претходне седнице доставља се члановима 

Општинског већа и приступа се његовом усвајању само уколико је било могуће израдити га и 

умножити у потребном броју примерака. 

Уколико није било могуће размотрити и усвојити записник са претходне седнице Општинског 

већа на наредној седници, разматрање и усвајање тог записника извршиће се на првој наредној 

седници Општинског већа на којој постоји могућност да се то учини.'' 

 

Члан 9. 

У члану 35. додаје се нови став 3. који гласи: 

''У случају проглашене ванредне ситуације, као и проглашеног ванредног или стања 

непосредне ратне опасности, председавајући седници Општинског већа може прекинути седницу 

из важних разлога, односно разлога који не трпе одлагање, и предложити: 

1) допуну материјала за седницу, због чега може одредити паузу за време потребно за израду 

довољног броја примерака акта којим се допуњује материјал за седницу;  

2) допуну дневног реда, при чему се тачка којом се на овај начин допуњује утврђени дневни 

ред разматра након исцрпљивања свих тачака већ утврђеног дневног реда, осим у 

случају када је тачка којом се допуњује већ утврђени дневни ред неопходан предуслов за 

усвајање аката из тачака дневног реда који следе, или би усвајање аката из већ 

утврђеног дневног реда отежало или учинило немогућим или бесмисленим усвајање акта 

које се предлаже као допуна дневног реда; 

3) хитну евакуацију учесника седнице и наставак седнице у времену и на месту где би то било 

могуће и безбедно.'' 

 

Члан 10. 

У члану 43. став 2. речи: ''помоћник председника општине за послове Општинског већа'', 

замењују се речима: ''шеф Кабинета председника Општине, односно руководилац организационе 

јединице Општинске управе надлежне за послове председника општине и Општинског већа.'' 

 

Члан 11. 

Члан 47. мења се и гласи: 

''Решења, други прописи и општи акти објављују се у службеном гласилу Општине Алибунар, 
а остала акта када то одлучи Општинско веће.  

О објављивању аката које је донело Општинско веће и о аутентичности тумачења стара се 
шеф Кабинета председника Општине, односно у случају његове спречености руководилац 
организационе јединице Општинске управе надлежне за послове председника општине и 
Општинског већа.  

Председник општине, на основу изворног текста одлуке, другог преписа и општег акта, или 
аутентичног тумачења, даје исправке грешака у објављеним текстовима ових аката. 

Председник општине утврђује пречишћени текст акта Општинског већа, који се објављује у 
службеном гласилу Општине Алибунар.''  
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Члан 12. 

После члана 47. уводи се нови одељак: ''VI ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА''. 

После новог наслова одељка, додају се нови чланови 48-54., који гласе: 

 

''Члан 48. 

Општинско веће, у случају проглашене ванредне ситуације, као и проглашеног ванредног или 

стања непосредне ратне опасности, а због објективне немогућности да се учесници седнице 

физички окупе на једном месту, може одржати седницу на којој ће се између председавајућег 

седници Општинског већа и осталих учесника седнице одржати истовремена комуникација помоћу 

одговарајућих и свим учесницима седнице доступних комуникационо-техничких средстава везе (у 

даљем тексту: телефонска седница). 

Телефонска седница заказује се и одржава по хитном поступку. 

Материјал за телефонску седницу може се доставити електронским путем, уколико то 

омогућавају технички услови и ако то не спречавају разлози заштите безбедности, односно 

уколико материјали не носе одређену ознаку тајности. 

У случају да се из разлога наведених у претходном ставу материјал за телефонску седницу 

не може доставити електронским путем, а нарочито из разлога заштите безбедности, доставиће се 

учесницима седнице на други одговарајући начин, у складу са законом, и у времену када је то 

могуће. 

 

Члан 49. 

Телефонску седницу заказује председник Општинског већа, односно заменик председника 

Општинског већа у случају спречености председника, и у позиву за седницу обавезно се назначује 

да ће се одржати телефонска седница. 

 

Члан 50. 

Предлог дневног реда из позива за телефонску седницу не може се мењати. 

 

Члан 51. 

Телефонска седница одржава се тако што се одговарајућим комуникационо-техничким 

средством везе успоставља непосредни усмени, или визуелно-усмени контакт, између учесника 

седнице и председавајућег седници. 

О одржаној телефонској седници сачињава се извештај о позивању чланова Општинског 

већа ради одржавања телефонске седнице (у даљем тексту: извештај), који потписују: 

председавајући седници, техничко лице које уз председавајућег седници обавља усмену, или 

визуелно-усмену комуникацију са учесником седнице и шеф Кабинета председника Општине, 

односно у случају његове спречености руководилац организационе јединице Општинске управе 

надлежне за послове председника општине и Општинског већа. 

Сваком учеснику седнице треба прочитати предложени дневни ред и тражити његово 

изјашњење о томе да ли је сагласан са предложеним дневним редом, што се евидентира у 

извештају. 

Након изјашњења о предложеном дневном реду, учесник седнице упознаје се са садржином 

материјала за сваку тачку предложеног дневног реда, уз навођење правног основа за доношење 

акта, разлога за хитно разматрање и доношење предложеног акта и евентуалним правним или 

стварним последицама пропуштања доношења таквог акта. 

За сваку тачку дневног реда учесник седнице се посебно изјашњава да ли је сагласан са 

предлогом акта и његов одговор уноси се у извештај са назнаком: ''за'', ''против'', ''уздржан'' или 

''није гласао''. 

На основу извештаја сачињава се извештај о гласању са телефонске седнице, у којем се 

наводи: тачка дневног реда, предлог акта, изјашњавање сваког појединачног учесника седнице, те 

да ли је на основу предлога донет предложени акт. На основу извештаја о гласању, 

председавајући седници Општинског већа потписује акт уколико је исти донет. 

 

Члан 52. 

Уколико то омогућавају техничке могућности, може се извршити једновремени усмени, или 

визуелно-усмени контакт између више учесника седнице, што се такође посебно наводи у 
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извештају, уз навођење података о учесницима седнице који су једновремено учествовали у 

седници. 

 

Члан 53. 

Телефонска седница Општинског већа сматра се одржаном уколико је у њој учествовало 

више од половине од укупног броја чланова Општинског већа. 

Акт се сматра усвојеним уколико се за његов предлог изјаснило више од половине учесника 

седнице, осим уколико за доношење таквог акта законом није предвиђена друкчија већина. 

 

Члан 54. 

На основу извештаја и извештаја о гласању, сачињава се записник са седнице, који нарочито 

садржи: редни број седнице, датум одржавања седнице, назнаку начина заказивања и одржавања 

седнице, имена лица која су уз председавајућег седници успоставила контакт са осталим 

учесницима седнице, предлог дневног реда, кратак опис извештаја о позивању учесника седнице и 

извештаја о гласању, као и навођење аката која су донета на телефонској седници. 

Извештај и извештај о гласању су саставни делови записника са седнице и заједно са 

записником се чувају у архиви Општинске управе. 

Записник са седнице потписују председавајући седници и записничар.'' 

 

Због ових измена, постојећи одељци добијају нове ознаке са римским бројевима, тако да 

сада гласе: ''VII ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА'', односно: ''VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ'', а досадашњи чланови 48-53. постају чланови 55-61. 

 

Члан 13. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 011-2/2020-04 

Алибунар, 24. априла 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

71. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 11. Правилника о заједничким 

критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору (''Службени гласник РС'', бр. 89/2019) и 

члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 

22/2019), а на предлог начелнице Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине 

Алибунар на својој 114. седници одржаној дана 24. априла 2020. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ 

 ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 24.04.2020. 

 

 

 

Број 16– Страна 5 

Члан 1. 

Одређује се Сања Жебељан, начелница Општинске управе општине Алибунар, за 

руководиоца одговорног за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у 

Општини Алибунар. 

 

Члан 2. 

За обављање оперативних послова на увођењу и развоју система финансијског 

управљања и контроле у Општини Алибунар и доношење Стратегије управљања ризицима за 

период 2020-2021. године, биће образована радна група, коју образује и која ће за свој рад 

одговарати руководиоцу одговорном за увођење и развој система финансијског управљања и 

контроле у Општини Алибунар. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Одлука о именовању руководиоца 

одговорног за финансијско управљање и контролу (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

27/2014). 

 

Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''.   

 
 

Република Србија –АП Војводина 
Општина Алибунар 
Општинско веће 
Број: 020-34/2020-04 
Алибунар, 24. априла 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

72. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 72/2019), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2020. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 49/2019), Општинско веће општине Алибунар на предлог 
председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске 
управе општине Алибунар, на 114. седници одржаној дана 24. априла 2020. године доноси 
 

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

(ОТВАРАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 49/2019), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 56, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 2.250.000,00 
(двамилионадвестопедесетхиљада и 00/100) динара за набавку пакета са основним животним 
намирницима и средствима за дезинфекцију за социјално угрожено становништво са територије 
општине Алибунар, а према процени Центра за социјални рад, и пензионерима на територији 
општине Алибунар чије су пензије ниже од 30.000,00 динара, а према званичном списку 
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Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а у циљу спречавања ширења 
епидемије заразне болести COVID-19. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 2.250.000,00 динара распоређују се у 

оквиру раздела 4 – Општинска управа, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, функција 220 – Цивилна 
одбрана, позиција 63/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 
извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства ће се искористити за набавку пакета са основним животним 

намирницима и средствима за дезинфекцију за социјално угрожено становништво са територије 
општине Алибунар, а према процени Центра за социјални рад, и пензионерима на територији 
општине Алибунар чије су пензије ниже од 30.000,00 динара, а према званичном списку 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а у циљу спречавања ширења 
епидемије заразне болести COVID-19. 
 

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: 400-10/2020-04 
Алибунар, 24. априла 2020. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 

 

73. 
 

На основу члана 62. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. 

Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'' број 22/2019) и 

Обавештења јединицама локалне самоуправе Министарства финансија Републике Србије, број 

021-01-00075/2020-03 од 18. марта 2020. године, од 23. марта 2020. године и од 31. марта 2020. 

године, Општинско веће општине Алибунар на 114. седници одржаној дана 24. априла 2020.г. 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

 

1. У периоду трајања ванредног стања, привремено се обуставља извршење појединих 

расхода и издатака буџета општине Алибунар, са временским трајањем не дуже од 45 

дана. 

2. Од привремене обуставе извршења из тачке 1. овог Закључка изузимају се: 

1) категорија 41 – расходи за запослене; 

2) група конта 421 – стални трошкови; 
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3) група конта 423 – услуге по уговору – само већ уговорене услуге до истека уговора, 

услуге неопходне у ванредној ситуацији, хитне интерненције по налогу инспекције и 

услуге за које постоји законски основ; 

4) група конта 424 – специјализоване услуге – само за медицинске и комуналне услуге, 

услуге неопходне за потребе ванредне ситуације, хитне интервенције по налогу 

инспекцијске услуге пољочуварске службе, одржавања хигијене и зоохигијене и већ 

уговорене услуге које се не могу отказати; 

5) група конта 425 – текуће поправке и одржавање – само у случају отклањања последица 

елементарних непогода, по налогу инспекције, или већ уговорених обавеза; 

6) група конта 426 – материјал – само издаци за гориво, материјал за одржавање хигијене 

и угоститељство, материјал за посебне намене, набавке медицинског материјала или 

већ уговорена испорука по закљученим уговорима; 

7) категорија 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања; 

8) категорија 47 – социјално осигурање и социјална заштита; 

9) категорија 48 – остали расходи – само дотације Црвеном крсту Србије, Спортском 

савезу за плаћање сталних трошкова за несметано функционисање и трошкова плата, 

политичким странкама, као и новчане казне и пенали по решењу судова, за закључена 

вансудска поравнања од уједа напуштенх паса и мачака, за регистрације возила и 

остале порезе – обавезе и таксе; 

10) категорија 51 – основна средства, извршиће се само за већ преузете обавезе, по 

приоритетима. Надлежна одељења сагледаће могућност обустављања започетих 

радова; 

11) класа 6 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине; 

12) изузимају се све врсте расхода који се финансирају из текуће и сталне буџетске 

резерве. 

3. Корисници који се финансирају преко групе конта 463 и 464 (индиректни буџетски 

корисници Републике Србије) поступаће по тачки 2. овог Закључка. 

4. Налаже се корисницима средстава буџета Општине Алибунар да не преузимају обавезе за 

расходе и издатке који нису изузети од привремене обуставе извршења, као и да предузму 

све мере и радње за продужење уговореног рока за плаћање и да предузму мере и 

активности за одлагање измиривања већ преузетих обавеза. 

5. Сви корисници јавних средстава општине Алибунар дужни су да плаћања за све преузете 

обавезе врше у роковима који су прописани Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Службени гласник РС'', број 119/12, 68/15, 113/17 

и 91/19). 

6. Налаже се директним и индиректним корисницима буџетских средстава општине Алибунар, 

јавним предузећима чији је оснивач општина Алибунар, као и свим другим корисницима 

јавних средстава буџета општине Алибунар да обуставе све започете поступке јавних 

набавки. 

7. Изузетно, започети поступци јавних набавки могу бити настављени искључиво по 

прибављеном претходном одобрењу председника Општине Алибунар, као наредбодавца 

буџета, уз сагласност Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, путем 

подношења образложеног захтева предлагача који садржи разлоге неопходности 

настављања започетог поступка јавне набавке. 

8. Поступци јавних набавки, који су планирани Планом јавних набавки за 2020. годину, а нису 

покренути, могу се покренути искључиво по прибављеном претходном одобрењу 

председника Општине Алибунар, као наредбодавца буџета, уз сагласност Одељења за 

финансије Општинске управе општине Алибунар, путем подношења образложеног захтева 

предлагача који садржи разлоге неопходности покретања поступка јавне набавке. 

9. У складу са чланом 62. Закона о буџетском систему, овај Закључак доставља се 

Скупштини општине Алибунар ради обавештавања. 

10. За извршење овог Закључка задужује се председник Општине Алибунар 

11. Овај Закључак ступа на снагу одмах и биће објављен у ''Службеном листу општине 

Алибунар'' и на званичној интернет страници Општине Алибунар. 

12. Закључак доставити свим директним и индиректним корисницима буџета Општине 

Алибунар. 
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Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-39/2020-04 

Алибунар, 24. априла 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р.  
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 АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 

70. Одлука о изменама и допунама Пословника Општинског већа општине Алибунар 1 
71. Решење о именовању руководиоца одговорног за финансијско управљање и 

контролу 
4 

72. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 5 
73. Закључак о привременој обустави извршења расхода и издатака 6 

   

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, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


