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327. 

 

На основу члана 20. и 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 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а у вези са 

чланом 69. став 1. тачак 8. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 62/2013 и 

30/2018), члановима 1. и 4. Закона о проценитељима вредности непокретности (''Службени гласник 

РС'', број 108/2016 и 113/2017-др.закон) и чланом 4. Правилника о сацржини Регистра привредних 

субјеката и документацији потребној за регистрацију (''Службени гласник РС'', број 42/2016), 

Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године 

донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

Правилником о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је 

оснивач општина Алибунар (у даљем тексту: Правилник) уређују се: услови и начин вршењ 

процене вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина 

Алибунар од стране лиценцираних проценитеља, обавезност процене вредности имовине, обавеза 

и капитала, као и друга питања у вези са вршењем процене вредности имовине, обавеза и 

капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар од стране лиценцираних 

проценитеља. 

 

Члан 2. 

Процена вредности имовине, обавеза и капитала у јавном предузећу чији је оснивач 

Општина Алибунар (у даљем тексту: јавно предузеће) врши се од стране лиценциратних 

проценитеља у циљу усклађивања регистрованог капитала код Агенције за привредне регистре са 

капиталом исказаним у финансијским извештајима, односно евиденцијом капитала у пословним 

књигама тог јавног предузећа. 

 

Члан 3. 

Услуга процене вредности имовине, обавеза и капитала у јавном предузећу прибавља се 

од лиценцираних проценитеља и то у поступку јавне набавке, коју је дужно да спроведе јавног 

предузеће, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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Члан 4. 

Предмет јавне набавке из члана 3. овог Правилника је услуга процене вредности имовине 

(некретнина, постројења и опреме), обавеза и капитала јавног предузећа на дан 31.12.2017. 

године, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно Међународним 

стандардима финансијског извештавања (ИАС/ИФРС) и Међународним стандардима процене 

(ИВС). 

 

Члан 5. 

Назив и ознака јавне набавке из члана 3. овог Правилника је: Рачуноводствене и 

ревизорске услуге – 79210000, односно 79210000-9, по Уредби о утврђивању општег речника 

набавке. 

 

Члан 6. 

Предметну услугу је потребно извршити у циљу процене вредности некретнина, 

постројења, опреме, обавеза и капитала јавног предузећа, од стране лиценцираних проценитеља, 

и то за све позиције сталне имовине исказане у финансијским извештајима на контима групе: 

- зграде (пословне, стамбене, комерцијалне, било која комбинација тих врста града и друго); 

- други грађевински објекти, као и посебни делови зграда (станови, пословне просторије, 

гараже, гаражна места и друго) и 

- земљиште (пољопривредно, грађевинско, шуме и шумско земљиште). 

 

Члан 7. 

Лиценцирани проценитељ је свако физичко лице које испуњава услове прописане Законом 

о проценитељима вредности непокретности и коме је од стране надлежног министарства издата 

лиценца за вршење процене вредности непокретности. 

 

Члан 8. 

Обавезе лиценцираног проценитеља изабраног као најповољнијег у поступку јавне набавке 

су да: 

- процени фер вредности појединачно за сваку позицију која чини предмет процене и утврди 

вредност и структуру укупног капитала; 

- изради опис методологије која ће бити коришћена као и план, односно динамику са описом 

активности на реализацији пројектног задатка; 

- сачини нацрт Извештаја о процени вредности имовине (свеобухватна анализа података, 

методологија, закључци о процени са прелиминарним резултатима и ефектима); 

- сачини финални Извештај о процени вредности имовине са одговарајућим 

рекапитулацијама (аналитиким и синтетичким), као и са утврђеним разликама између 

процењене вредности са стањем на дан 31.12.2017. године, појединачно за сваку позицију, 

са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године; 

- сачини предлог, односно инструкцију за књиговодствено евидентирање ефеката извршене 

процене у пословним књигама (суумаран приказ ефеката процене на амортизацију за 2017. 

годину, а тиме и на књиговодствену вредност средстава на дан 31.12.2017. године), а све у 

складу са Законом о рачуноводству и МРС/МСФИ; са роком доставе најкасније до 

31.12.2018. године; 

- сачини нацрт Извештаја о утврђеној вредности и структури укупног капитала (резултати и 

ефекти процене вредности биилансних позиција, утврђена вредност и структура укупног 

капитала), са роком доставе најкасније до 31.12.2018. године и 

- сачини посебан Извештај о процедни имовине и посебан Извештај о процени капитала. 

 

Члан 9. 

За посебне процене вредности непокретности, лиценцирани проценитељ користи доступне 

податке из база података значајних за процену вредности непокретности које могу да воде 

државни органи, институтције, удружења, организације и друга правна лица. 
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Народна банка Србије води базу података о проценама вредности непокретности које су 

предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком, укључујући и податке о купопродајама 

таквих непокретности на основу изветшаја које јој достављају банке. 

Републички геодетски завод, у сладу са законом којим се уређује државни премер и 

катастар, води регистар цена непокретности, који садржи податке о непокретностима преузете из 

купопродајних уговора и уговора о закупу непокретности, из базе података катастра, као и додатне 

податке о тим непокретностима. 

 

Члан 10. 

Лиценцирани проценитељ је дужан да као поверљиве чува све податке, чињенице и 

околности које је сазнао током вршења процене, осим података који су јавно доступни. 

 

Члан 11. 

У извештају о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавног предузећа, 

лиценцирани проценитељ наводи попис документације коју је имао на располагању, као и изворе 

података које је користио у вршењу процене. 

Попис документације из става 1. овог члана укључује све податке неопходне за јасну 

идентификацију сваког појединачног документа. 

Лиценцирани проценитељ је дужан да Извештај о процени вредности имовине, обвзеа и 

капитала јавног предузећа и коришћену документацију или доказе о коришћеној документацији 

чува 7 (седам) година од дана вршења процене. 

 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар'', а биће објављен и на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, 

као и на званичној интернет презентацији Општине Алибунар www.alibunar.org.rs. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 46-64/2018-04 

Алибунар, 13. августа 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 
 

328. 
 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Слжбени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), као и члана 

10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 33/2016), Кадровског плана Општинске управе општине Алибунар, на предлог 

начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 66. 

седници одржаној дана 13. августа 2018. године донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

http://www.alibunar.org.rs/
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Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Алибунар, број 010-16/2016-03-02 од 30.11.2016. године, 010-2/2017-03 од 30.06.2017. 

године, 010-3/2017-04 од 16.11.2017. године, 010-4/2017-04 од 15.12.2017. године и 011-3/2018-04 

од 22.06.2018. године (у даљем тексту: Правилник): 

 

У Одељењу за привреду, јавне службе и развој: 

 

1) Мењају се услови радног места ''Начелник Одељења'', тако да посебни услови гласе: стечено 

високо образовање из научне области природних наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање пет година радног 

искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и 

познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). У опису посла додаје се: обезбђеује 

рад, односно пружа неопходне податке за рад Комисији за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини општине Алибунар, Комисији за израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар и Комисији за 

утврђивање штете од елементарних непогода. 

2) За радно место ''Послови локално-економског развоја'', број извршилаца 1, звање: 

САВЕТНИК, а посебни услови треба да гласе: стечено високо образовање из научне области 

природних  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне 

спреме природног смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice 

пакет и интернет). 

 

У Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне 

послове: 

 

1) Мењају се услови радног места ''Начелник Одељења'' тако да посебни услови гласе: 

стечено високо образовање из научне области природних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање пет 

година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне 

управе и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). 

Опис послова: 

- руководи и координира радом Одељења; 

- одговоран је за законитост, правилан и благовремени рад Одељења; 

- даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине, председника 

општине и Општинског већа; 

- припрема предлоге општих аката из делокруга Одељења; 

- доноси и потписује акта из делокруга Одељења; 

- обезбеђује административне послове и стручну помоћ Општинском савету за безбедност 

саобраћаја на путевима; 

- обезбеђује техничко регулисање саобраћаја на локалним путевима и улицама у 

насељеним местима, преглед и оверу техничке документације за одржавање општинских 

путева и улица у насељу пре почетка извођења радова и издавања аката о пријему радова; 

- обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 

2) Уводи се ново радно место у Одељењу: ''Послови грађевинарства и заштите животне 

средине'', број извршилаца: 1, звање: САВЕТНИК, посебни услови: стечено високо 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.08.2018. 

 

 

Број 27 – Страна 5 

образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, односно VII степен стручне спреме природног смера, најмање три године радног 

искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и 

познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). 

Опис послова: 

- води управни поступак у области животне средине; 

- израђује мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја плана и програма на 

животну средину; 

- води управни поступак у области издавања интегрисане дозволе у контроли утицаја и 

загађивања животне средине; 

- води управни поступак у области управљања отпадом; 

- учествује у изради ревизије Локалног плана управљања отпадом на подручју општине 

Алибунар и прати и стара се о његовом спровођењу; 

- води управни поступак у области озакоњења објеката; 

- стара се о организацијама, субјектима на заштити животне средине; 

- стара се и обавља послове у вези заштите вода, земљишта и ваздуха од штетних материја 

и води катастар загађивача; 

- води евиденцију и предлаже заштиту природних и радом створених вредности животне 

средине; 

- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе. 

3) Образује се ужа организациона јединица: Одсек за инспекцијске послове, и уводи ново 

радно место: ''Шеф Одсека и грађевинско-комунални инспектор'', број извршилаца: 1, 

звање: САМОСТАЛНИ САВЕТНИК, посебни услови: стечено високо образовање из научне 

области природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен 

стручне спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит за рад у органима државне управе, положен испит за инспектора и 

познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). 

Опис послова: 

- организује, обједињава и усмерава рад у Одсеку; 

- обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга Одсека; 

- распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ; 

- врши послове надзора над спровођењем закона и других прописа из области Одсека; 

- води управни поступак из области грађевинарства и области комуналних делатности; 

- води усмене расправе; 

- врши надзор над изградњом објеката за које одобрење за градњу издаје Општинска 

управа; 

- открива бесправну градњу; 

- подноси захтев за покретање прекршајног поступка и других поступака, у складу са 

прописима; 

- пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и даје 

стручна објашњења; 

- предузима превентивне мере, укључујући обавештавање субјекта инспекцијског надзора у 

вези са обавезама из прописа; 

- указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице 

његовог понашања; 

- опомиње субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које 

могу настати у будућности; 

- обавља послове надзора одржавања чистоће у насељеним местима, одржавању и заштити 

зелених површина, одржавању и коришћењу комуналних објеката; 
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- врши контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних 

површина, контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног 

времена; 

- предузима мере прописане законом и општинским одлукама; 

- доноси решења, закључке и друге акте; 

- врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем њихових права; 

- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе. 

У оквиру Одсека распоређена су радна места: ''Просветни инспектор'', број извршилаца 1, 

звање: САВЕТНИК; ''Инспектор заштите животне средине'', број извршилаца 1, звање: 

САВЕТНИК; ''Порески инспектор'', број извршилаца: 1, звање: САВЕТНИК; ''Послови 

грађевинске, комуналне и саобраћајне инспекције'', извршилаца 3, звање: САРАДНИК. 

4) Брише се организациона јединица: Одсек за стамбено-комунална питања, и радно место: 

''Шеф Одсека''. 

 

Кабинет председника општине Алибунар: 

 

Састављен је од радних места: 

 

1. Помоћник председника општине за инвестиције и развој локалне самоуправе, број 

извршилаца: 1 

Посебни услови: стечено високо образовање из области организационих наука у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године 

радног искуства у струци. 

Опис послова: покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљење из области развоја 

општине, прати стање у области регионалног развоја и локалне самоуправе и предлаже 

председнику општине предузимање одређених мера ради побољшања стања у областима за 

које је задужен; обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника 

Општинске управе. 

2. Помоћник председника општине за финансије и буџет, број извршилаца: 1 

Посебни услови: стечено високо образовање из области организационих наука у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година 

радног искуства у струци. 

Опис послова: прати финансијско стање обвезника локалних јавних прихода и реализацију 

извршења обавеза, оучествује у изради елемената финансијске политике у делу планирања 

прихода и расхода локалних обавеза, обавља и друге послове из надлежности по налогу 

председника општине и начелника Општинске управе. 

3. Помоћник председника општине за друштвене делатности, број извршилаца: 1 

Посебни услови: II степен школске спреме или средња стручна спрема, једна година радног 

искуства. 

Опис послова: прати стање из области друштвених делатности као и сарадњу општине са 

организацијама друштвене делатности, пружа иницијативу и даје мишљење из области. 

4. Радно место: ''Шеф Кабинета'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК, 

Посебни услови:  стечено високо образовање из научне области природних наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног 

смера, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и 

интернет). 

Опис послова:  

- руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету председника општине, 

- координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности председника општине, 

- стара се о благовременом обављању послова у кабинету, 

- прати текуће активности председника општине, 

- врши послове у вези са протоколарним обавезама председника општине, 

- припрема програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација, 
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- припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника општине и других 

функционера у органима општине, 

- води календар догађаја, 

- прати писање дневне и периодичне штампе о догађајима у општини, 

- обавља послове у вези сарадње са другим општинама, организацији и боравку домаћих и 

страних делегација и посета, 

- обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе. 

5. Радно место: ''Административно-документациони послови'', извршилаца: 1, звање: 

САРАДНИК 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним 

студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме, најмање три године 

радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). 

Опис послова: 

- обавља документационе послове и послове административног карактера у вези седница и 

састанака које организује председник општине, 

- врши састављање поднесака, извештаја и других аката за потребе председника општине и 

начелника Општинске управе, 

- води евиденцију писама о намерама у вези инвестиција и потенцијалних улагања упућених 

председнику општине, 

- обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе. 

6. Радно место: ''Административно-технички послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ 

САВЕТНИК 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у 

трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару 

(MS Offfice пакет и интернет). 

Опис послова: 

- послови административног карактера у вези седница и састанака које организје председник 

општине, 

- саставља списе, дописе, поднеске за потребе председника општине, 

- обавља и друге послове по налогу председника општине, и начелника Општинске управе. 

7. Радно место: ''Послови становања и енергетске ефикасности'', извршилаца: 1, звање: 

МЛАЂИ САВЕТНИК 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у 

трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару 

(MS Offfice пакет и интернет). 

Опис послова: 

- прикупља податке од грађана у вези стамбене делатности, енергетске ефикасности и 

редовно извештава председника у вези области за које је задужен, 

- даје препоруке у вези становања, енергетске ефикасности и области урбанизма, 

просторног планирања и грађевинарства, 

- обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе. 

8. Радно место: ''Послови односа са јавношћу'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у 

трајању до четири године једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару 

(MS Offfice пакет и интернет). 

Опис посла: 

- редовно извештава јавност о раду и активностима председника општине и других органа, 

организација и служби општине, 

- организује скупове за медије (конференције за новинаре) и друге медијске догађаје, 

- остварује интерну и екстерну комуникацију, 

- организује израду промотивних материјала, 
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- обавља и друге послове по налогу: председника општине, заменика председника општине 

и начелника Општинске управе. 

9. Радно место: ''Административни послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ САВЕТНИК 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме природног 

смера, положен приправнички испит и познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и 

интернет). 

Опис посла: 

- послови административног карактера у вези седница и састанака које организује 

председник општине, 

- саставља дописе, поднеске за потребе председника општине и зтаменика председника, 

- пружа подршку локалној самоуправи у пословима утврђивања броја, социјалног статуса и 

приоритетних проблема локалне ромске заједнице, 

- прикупља и анализира податке о социо-економским потребама, као основу за израду и 

праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома, 

- успоставља сарадњу, комуникацију и пружа подршку локалним организацијама цивилног 

друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу, као и установама у области 

образовања, културе и социјалне заштите, 

- пружа подршку локалној самоуправи у промоцији укључивања припадника ромске 

заједнице у области запошљавања, образовања, здравства, социјалне заштите и 

становања, 

- обавља и друге послове по налогу: председника општине, заменика председника општине, 

помоћника председника општине и начелника Општинске управе. 

10. Радно место: ''Канцеларијски послови'', извршилаца: 1, звање: МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ 

Посебни услови: стечено средње образовање, једна година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Offfice пакет и интернет). 

Опис посла: 

- саставља дописе, поднеске за потребе председника општине, 

- врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе, 

- обавља телефонске разговоре и заказује састанке председника општине са трећим 

лицима, 

- обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета, председника општине и начелника 

Општинске управе. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 44. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи, у члану 9. 

Правилника додаје се став 4. који гласи: ''У Кабинету председника општине пријем у радни однос 

врши се по налогу председника општине, обзиром да председник усмерава и услађује рад 

Општинске управе.'' 

У члану 6. Правилника додаје се став 4. који гласи: ''Запослени на службеним радним 

местима у Општинској управи општине Алибунар, који су у радном односу на неодређено време, 

дужни су да имају положен државни стручни испит у складу са чланом 131. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.'' 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 011-4/2018-04 
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Алибунар, 13. августа 2018. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

329. 
 

На основу чланова 4. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), а у вези са чланом 56. 

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 (''Службени лист општине Алибунар'', 

број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21. Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016), Општинско веће 

општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине 

Алибунар на период од 5 година, као службеника на положају. 

 

II 

За спровођење поступка по Јавном конкурсу Општинско веће ће образовати комисију 

посебним актом. 

 

III 

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

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 011-5/2018-04 

Алибунар, 13. августа 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

330. 
 

На основу чланова 4, 49. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), а у вези са 

чланом 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 

за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 95/2016) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине 

Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године расписује 
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О Г Л А С 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

(Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар) 

 

I  ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА: 

Општинска управа општине Алибунар, у Алибунару, Трг слободе број 4. 

 

II  Радно место (положај) које се попуњава: 

1. Начелник Општинске управе 

Звање: положај у I групи 

Број службеника на положају: 1 

 

Опис послова:  
Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске 
управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено 
функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру 
Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама 
Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине. 
 
Услови за рад на радном месту:  
Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 
Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места 
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о спроовђењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе – усмена провера. 
 

III  Место рада: 

Општинска управа општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе број 4 

 

IV  Адреса на коу се подносе пријаве: 

Општинско веће општине Алибунар, за Конкурсну комисију, 26310 Алибунар, Трг слободе број 4, са 

назнаком: ''За јавни конкурс за попуњавање положаја (постављење начелника Општинске управе) 

– не отварати''. 

 

V  Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 

Драгана Ћирић, телефон 013/641-176. 

 

VI  Услови за рад на положају: 

- Да је пунолетан држављанин Републике Србије, 

- Да има прописано образовање, 

- Да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији 

радних места, 

- Да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, 

- Да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. 

 

VII Рок за подношење пријава: 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу ''Данас''.  
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VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

- Пријава са биографијом и наводина о досадашњем радном искуству, 

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, 

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном иститу за рад у 

органима државне управе, 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном истуству у струци (потврде, решења и 

други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду 

је стечено радно искуство), 

- доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног 

односа, 

- доказ да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,  

- доказ о познавању рада на рачунару. 

 

IX  Трајање радног односа: 

Мандатни период од 5 година. 

 

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту 

обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 

поступку. О тачном времену и месту провере знања и вештина, кандидати ће бити обавештени на 

контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. 

 

НАПОМЕНА: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (оверене код јавног 

бележника, односно у суду или општинској управи пре 28.02.2017.г.) биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија. 

Овај оглас објављује се на web страници Општине Алибунар www.alibunar.org.rs, на 

огласној табли Општинске управе општине Алибунар, у дневним новинама које се дистрибуирају 

на територији Републике Србије и у листу ''Либертатеа'', који се издаје на румунском језику. У 

дневном листу ''Данас'' објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет 

презентације на којој је објављен оглас. 

 

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у 

мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 011-6/2018-04 

Алибунар, 13. августа 2018. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

 

 

http://www.alibunar.org.rs/
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331. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 49. став 2. и члана 95. 

став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), члана 1. и чланова 11-27. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/2016), члана 58. Статута општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 21. 

Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

број 33/2016), Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. 

године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

I 

Образује се Конкурсна комиисја за избор начелника Општинске управе општине Алибунар 

(у даљем тексту: Конкурсна комисија) у следећем саставу: 

1. Илија Пенца, мастер социјални радник; 

2. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник, 

3. Драгана Ћирић, сарадник на пословима управљања људским ресурсима, пословима 

радних односа и кооринатор ИРК. 

 

II 

Конкурсна комиисја одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника Конкурсне 

комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије. 

Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије из 

својих редова. 

Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Комисије. 

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током 

спровођења поступка. 

Све стручне и административне послове за конкурсну комисију обвља надлежна служба 

Општинске управе општине Алибунар. 

 

III 

Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор начелника Општинске управе 

општине Алибунар у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

Задатак Конкурсне комисије је да: 

- утврди мерила и критеријуме за избор начелника Општинске управе општине 

Алибунар, 

- у изборном поступку провери познавање области из делокруга рада Општинске управе 

општине Алибунар, познавање прописа којима се регулише рад Општинске управе, 

стручну оспособљност за рад на положају и вештину комуникације – увидом у податке 

из пријаве и разговором; 

- по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, пргледа све приспеле пријаве и 

поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, 

који потписују сви чланови Конкурсне комисије; 

- спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају услове 

предвиђене огласом о јавном конкурсу за избор начелника Општинске управе општине 

Алибунар; 

- по окончању изборног поступка састави листу од највише три кандидата који су са 

најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту у виду Извештаја о 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.08.2018. 

 

 

Број 27 – Страна 13 

спроведеном поступку по јавном конкурсу достави Општинском већу општине Алибунар 

са записником о предузетим радњама у току изборног поступка, који садржи све 

податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку. 

 

IV 

Уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу, или да 

ниједан кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе, 

или су пријаве неблаговремене, непотпуне и неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе 

саставља извештај и доставља га Општинском већу општине Алибунар. 

 

V 

Достављањем Општинском већу Извештаја о спроведеном поступку по јавном конкурсу 

престаје мандат Конкурсне комисије. 

О праву чланова Конкурсне комисије на накнаду одлучиваће председник општине 

посебним актом из своје надлежности. 

 

VI 

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

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-119/2018-04 

Алибунар, 13. августа 2018. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 
 

332. 
 

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

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће 

општине Алибунар, на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине 

Алибунар за 2018. годину, број 404-67/18-04 од 10.08.2018.г., коју је донео председник општине 

Алибунар. 

 

II 

           Решење ступа на снагу даном доношења. 
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III 

           Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар 

надлежној за послове јавних набавки. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 404-68/2018-04 

Алибунар, 13. августа 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 
 
 
 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 
 
333. 
 
Република Србија-АП Војводина                                                                            

Општина Алибунар 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-67/18-04 

Дана  10.08.2018.  године 

 

 

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 

68/18), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана 

набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине 

Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 127/09, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Одлуке о буџету 

општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017 и 24/2018), 

Председник општине Алибунар доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о 

измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-67/18-04 од 

10.08.2018. године, 

Додају се следеће набавке: 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.08.2018. 

 

 

Број 27 – Страна 15 

Радови: 

1. Набавка радова – Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних 

вода у насељу Алибунар, Блок 2 – фаза 1а, процењене вредности 6.768.091,00 динара 

без ПДВ-а, односно 8.121.709,20 динара са ПДВ-ом; 

2. Набавка радова – Санација капеле у насељеном месту Алибунар, процењене вредности 

2.083.333,33 динара без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом; 

3. Набавка радова – Извођење радова на постојећем објекту котларнице у комплексу ОШ 

''1.мај'' Владимироац и прикључење објекта Предшколске установе, процењене 

вредности 3.333.333,34 динара без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом; 

4. Набавка радова – Поправка пута – Локве, процењене вредности 4.166.666,67 динара без 

ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Услуге: 

5. Набавка услуга – Услуга уклањања анималног отпада на територији општине Алибунар, 

процењене вредности 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом; 

6. Набавка услуга – Надзор над реконструкцијом и енергетском санацијом постојећег објекта 

ОШ ''1.мај'' Владимировац, процењене вредности 1.666.666,67 динара без ПДВ-а, 

односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Добра: 

7. Набавка добара – Набавка канцеларијског материјала, процењене вредности 500.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Планом јавних набавки за 2018. годину у делу услуге планирана је Набавка услуга број 1.2.4 

летње одржавање путева и улица, с обзиром на то да је врста посла према општем речнику 

набавки дефинисана као радови ова набавка се брише из дела Услуге и додаје у део Радови без 

осталих промена. 

 

Бришу се следеће набавке: 

1. Набавка радова – Наставак радова на канализационој инсталацији отпадних вода у 

насељеном месту Алибунар, Блок 5 – 1. фаза; 

2. Набавка услуга – Анализа утицаја полена на територији општине Алибунар. 

 

Члан 3. 

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама 

Закона о јавним набавкама и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној 

измени, у складу са Законом. 

 
 
Одговорно лице наручиоца: 

Председник општине Алибунар 

Душан Дакић, с.р. 
 
 
 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 13.08.2018. 

 

 

Број 27 – Страна 16 

 
 

 

 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

327. Правилник о процени вредности имовине, обавеза и капитала јавних предузећа чији 
је оснивач општина Алибунар 

1 

328. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Алибунар 

3 

329. Одлука о расписивању јавног конкурса за постављење начелника Општинске 
управе општине Алибунар 

9 

330. Оглас о јавном конкурсу за попуњавање положаја у Општинској управи општине 
Алибунар (Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар) 

9 

331. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе 
општине Алибунар 

12 

332. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки 
Општине Алибунар за 2018. годину 

13 

 
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

333. Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018. годину 14 

   

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 Мраковић, Зорица Бањаш, Душан Веља и Станислава Секулић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


