
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 39. Алибунар, 07. октобар 2020. године Бесплатан примерак Број 33 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

197. 

 

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 
129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Општинско веће општине Алибунар, на 2. 
седници одржаној 07. октобра 2020. 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 7 

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; 

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; 
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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. 
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. 
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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 шеф Кабинета председника Општине, а у случају његовог одсуства руководилац 
организационе јединице Општинске управе надлежне за послове органа Општине. 
 

Члан 15. 
Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове органа 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. 

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. 

Предлози аката који се достављају Општинском већу ради доношења достављају се у 

штампаном облику и у електронском облику, у Word верзији и PDF формату. 

Предлози аката упућени Општинском већу ради доношења на седницама Општинског већа 

(материјал за седнице), достављају се члановима Општинског већа по правилу у штампаном 

облику, а могу и у електронском облику, у PDF формату, о чему одлучује лице које је овлашћено за 

заказивање седница. 

Лице које је овлашћено за заказивање седница Општинског већа општине Алибунар може 

одлучити да се поједини предлози аката упућених Општинском већу достављају члановима 

Општинског већа општине Алибунар у облику извода – скраћеног предлога, а да се предлог акта у 

целости објави на интернет страници Општине Алибунар. 

Лице које је овлашћено за заказивање седница Општинског већа општине Алибунар може 

одлучити да се поједини предлози аката поднетих Општинском већу ради доношења објаве на 

интернет страници Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином предлога аката 

који су поднети Општинском већу ради доношења. 

Позив за седницу Општинског већа доставља се члановима Општинског већа по правилу у 

штампаном облику, а може и у електронском облику. Уколико се доставља у електронском облику, 

уз позив за седницу Општинског већа достављају се у електронском облику и предлози аката 

упућени Општинском већу ради доношења на седницама. Уколико се предлози аката достављају у 

облику извода – скраћеног предлога, обавезно је назначити да су предлози аката објављени на 

интернет страници Општине Алибунар. 

 
Члан 17. 

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 

установе, јавна предузећа и друге организације које је основала Општина, припремају за 

разматрање и одлучивање у Скупштини општине, односно за Општинско веће. 
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Члан 18. 
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 19. 

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

Предлог општег акта садржи елементе наведене у члану 17. овог Пословника. 
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 20. 

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

Члан 21. 
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 22. 
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. 
 

Члан 23. 
Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове органа Општине, заједно 

са шефом Кабинета председника Општине, дужна је да евидентира сав приспели материјал и 
провери да ли је материјал у складу са одредбама овог Пословника. 
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III  ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

Члан 24. 
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 25. 
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 26. 
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 27. 
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. 
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 28. 

Председник општине стара се о припремању седнице уз помоћ шефа Кабинета 
председника Општине, односно руководиоца организационе јединице Општинске управе надлежне 
за послове органа Општине. 
 

Члан 29. 
Седнице Општинског већа сазивају се писменим путем. 
Позив за седницу доставља се члановима Општинског већа најкасније два дана пре дана 

одређеног за одржавање седнице.  
Када постоје оправдани разлози, који се морају образложити, овај рок може бити и краћи. 
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 30. 

Позив за седницу Општинског већа са предложеним дневним редом и материјалом, осим 
члановима Општинског већа, може се доставити и: председнику Скупштине, заменику председника 
Скупштине, секретару Скупштине, начелнику Општинске управе, руководиоцима организационих 
јединица у Општинској управи, као и другим лицима за које то одреди председник Општине. 

На седницу Општинског већа могу се позвати директори јавних предузећа, установа и 
других органа и организација ради разјашњења појединих питања.  
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Лицима из става 2. овог члана достављају се материјали само за тачке из предложеног 
дневног реда за које су позвани.  
 

Члан 31. 
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. 

Хитна  седница Општинског већа  може се сазвати и пре завршетка седнице која је сазвана 
по редовном поступку.  
 

Члан 32. 
Дневни ред седнице предлаже председник општине. 

 
Члан 33. 

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 34. 

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.  

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 35. 

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 36. 

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.  

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;  
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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 37. 

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 38. 

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.  
 

Члан 39. 
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 40. 
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 41. 

Општинско веће одлучује већином гласова од укупног броја присутних чланова.  
 

Члан 42. 
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.  
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Члан 43. 

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

 
Члан 44.  

О раду на седници води се записник. 
О вођењу записника стара се шеф Кабинета председника Општине, односно руководилац 

организационе јединице Општинске управе надлежне за послове органа Општине.  
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 
 

Члан 45. 
Општинско веће доноси: одлуке, решења, закључке, мишљења, препоруке, програме, 

планове, Пословник и упутства.  
 

Члан 46. 
Акте донете на седници Општинског већа потписује председник Општине, а у његовој 

одсутности, заменик председника општине. 
 

Члан 47. 
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 организациона јединица Општинске управе за послове органа 
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 48.  
Одлуке, 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 органа Општине.  

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. 

 
 

 VI ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
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Члан 49. 

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 50. 

Телефонску седницу заказује председник Општине, односно заменик председника 

Општине у случају спречености председника, и у позиву за седницу обавезно се назначује да ће се 

одржати телефонска седница. 

 

Члан 51. 

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

 

Члан 52. 

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 органа Општине. 

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 53. 

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

визуелно-усмени контакт између више учесника седнице, што се такође посебно наводи у 

извештају, уз навођење података о учесницима седнице који су једновремено учествовали у 

седници. 
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Члан 54. 

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 55. 

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. 

 
 
VII   ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Члан 56. 

Рад Општинског већа доступан је јавности. 
Јавност рада Општинског већа обезбеђује се нарочито: 
- обавештавањем јавности о раду и донетим актима; 

- учешћем грађана и стручне јавности у поступку припреме и доношења појединих 

одлука и других аката чији је предлагач, односно доносилац Општинско веће. 

 
Члан 57. 

Представници средстава јавног информисања могу присуствовати седницама Општинског 
већа ради обавештавања јавности о његовом  раду, а по одлуци председника Општине. 
 

Члан 58. 
Општинско веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима, као и о значајнијим 

питањима које разматра или ће разматрати давањем саопштења за јавност, одржавањем 
конференција за штампу, давањем интервјуа, објављивањем информација путем интернета и на 
други погодан начин. 

Приликом разматрања најважнијих питања, Општинско веће на седници одређује начин на 
који ће о томе бити обавештена јавност.  
 

Члан 59. 
Општинско веће може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. 
Текст службеног саопштења саставља шеф Кабинета председника Општине, а одобрава 

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

одржи председник Општине, односно лице које председник Општине посебно овласти. 
 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 60. 
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Општинског већа општине 

Алибунар (''Службени лист Општине Алибунар'', број 12/2016, 1/2018 и 16/2020). 
 

Члан 61. 
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: 011-5/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

198. 
 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017-др закон, 113/2017 и 95/2018), 
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 и 113/2017-др.закон), као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Aлибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016, 37/2018 и 44/2018), 
Кадровског плана за Општунску управу општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 49/2019), а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, 
Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној дана 07. октобра 2020. године, донело 
је   

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

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, број 010-2/2017-03 од 30.06.2017. 

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

3/2018-04 од 22.06.2018. године, број 011-4/2018-04 од 13.08.2018. године, број 011-1/2019-04 од 

06.02.2019. године, број 011-5/2019-04 од 03.06.2019. године, број 011-6/2019-04 од 02.08.2019. 

године, број 011-7/2019-04 од 11.10.2019. године, број 011-8/2019-04 од 30.10.2019. године и број 

011-1/2020-04 од 06.03.2020. године (у даљем тексту: Правилник) у члану 20 мења се:   

 

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

послове  

Код радног места ''Нормативно-правни послови'' у звању: САВЕТНИК, у делу ''Опис послова'', 

после алинеје 4 додаје се алинеја 5, која гласи:  

''- обавља и решава у управним стварима поводом непокретности и других имовинско-

правних послова по захтевима странака или по службеној дужности.'' 

 

Радна места у посебној организационој јединици Кабинет председника општине су следећа: 

 

1. Помоћник председника општине за спорт и питања младих 

Број извршилаца: 1 

 

Посебни услови: степено високо образовање из научне области економских или техничких наука 

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

у трајању до три године, односно VI степен школске спреме, најмање једна година радног искуства 

у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

Опис послова:  

- прати стање из области спорта и остварује сарадњу са спортским клубовима у циљу 

повезивања и заједничког учешћа на општинским манифестацијама, 
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- израђује анализе и извештаје за утврђивање стања у области спорта и предлаже мере за 

унапређење, 

- учествује у изради плана и реализацији утрошка буџетских средстава у области спорта, 

- идентификује проблеме и потребе младих у локалној заједници, учествује у раду савета за 

младе, учествује у изради локалног акционог члана за младе и прати његову реализацију, 

- координира у давању мишљења на нацрте аката о питањима од значаја за младе које 

доноси Скупштина општине; 

- координира у спровођењу комуникације од значаја у вези унапређења положаја младих код 

државних институција, 

- пружа помоћ у изради конкурса организација које се баве питањима младих код државних 

организација, 

- покреће иницијативе и предлаже пројекте надлежним организацијама и институцијама, 

- сачињава мишљење и координира у вези питаа од значаја за развој општине у области за 

које је задужен, 

- обавља и друге послове по налогу председника општине. 

 

2. Помоћник председника општине за локални економски развој 

Број извршилаца: 1 

 

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 школске спреме, најмање једна 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

Опис послова: 

- спроводи утврђену политику локалног економског развоја, 

- прикупља податке од значаја за инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере на 

унапређењу локалног економског развоја, 

- остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима, 

- сарађује са ресорним министарствима, привредном комором, као и другим органима, 

организацијама и институцијама, 

- саставља извештаје, анализе и информације, 

- обавља и друге послове из надлежности по налогу председника општине. 

 

3. Радно место: Шеф Кабинета 

Број извршилаца: 1 

Звање: 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 школске спреме, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 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 и о благовременом извршавању 

обавеза председника Општине, 

- обезбеђује да се активности у Кабинету одвијају по плану и отклања слабости или 

недостатке у раду, 

- стара се о усклађености сарадње Кабинета са другим организационим јединицама 

Општинске управе, одржава редовне састанке са помоћницима председника општине, 

- сарађује са председником и секретаром Скупштине општине и члановима Општинског 

већа, 
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- прати текуће активности председника Општине и прикупља податке од значаја за рад 

председника Општине од свих органа, организација, јавних предузећа и јавних служби, 

- припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и 

друге материјале за председника Општине, 

- врши послове пријема странака које се непосредно обраћају председнику Општине у циљу 

решавања по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, 

- обавља и друге послове по налогу председника општине. 

 

4. Радно место: Послови протокола I 

Број извршилаца. 1 

Звање: млађи сарадник 

 

Посебни услови: степено високо образовање из научне области економских или техничких наука 

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

у трајању до три године, односно VI степен школске спреме, завршен приправнички стаж или 

најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

Опис послова: 

- врши стручне послове у вези са протоколарним обавезама председника Општине, као и 

других функционера у органима Општине, 

- припрема програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и манифестација, 

- припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника Општине и других 

функционера у органима Општине; 

- води евиденцију о поклонима, 

- води календар догађаја, 

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

- врши послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација 

Општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње, врши и друге послове који се 

односе на протокол, као и послове по налогу шефа Кабинета и председника Општине. 

 

5. Радно место: Пословни секретар председника Општине 

Број извршилаца: 1 

Звање: ВИШИ РЕФЕРЕНТ 

 

Посебни услови: стечено средње образовање економског смера, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

Опис послова: 

- врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају председнику општине, 

- стара се о благовременом заказивању састанака и седница, 

- успоставља телефонске везе, 

- врши пријем поште за потребе председника Општине, обезбеђује чување изворних аката о 

раду председника Општине, врши административне, техничке и друге послове по налогу 

председника Општине, 

- обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и председника Општине. 

 

6. Радно место: Послови односа са јавношћу 

Број 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 школске спреме, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца и 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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Опис послова: 

- 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 изрду промотивних материјала, 

- израђује извештаје са седница Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, 

- доставља материјале за објаву на званичној интернет презентацији општине Алибунар, 

- одржава сталну комуникацију са представницима медија, спроводи активности из домена 

односа са јавношћу, 

- обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и председника Општине. 

 

7. Радно место: Административно-документациони послови 

Број 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 школске спреме, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца и 

познавање рада на рачунару (MS Office 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, 

- 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 ликалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на 

локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите, 

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

председнику Општине, 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 и начелника Општинске управе. 

 

8. Радно место: Послови становања и енергетске ефикасности 

Број 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 школске спреме, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца и 

познавање рада на рачунару (MS Office 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, 
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- обавља послове везане за састављање пројектних задатака за израду архитектонско-

урбанистичких пројеката, 

- прати реализацију појединих пројеката по налогу председника Општине, 

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

 

9. Радно место: Послови информисања 

Број 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 школске спреме, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца и 

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

Опис послова: 

- врши стручне послове информисања о раду органа општине, Општинске управе, јавних 

предузећа и установа чији је оснивач општина, као и о свим питањима од значаја за живот 

и рад у Општини, 

- предлаже и врши активности на унапређењу сарадње јединице локалне самоуправе са 

организацијама цивилног друштва ради редовне комуникације, укључивања у доношење 

одлука на локалном нивоу, 

- саставља дописе, поднеске за потребе председника Општине и заменика председника 

Општине, 

- врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе, 

- обавља телефонске разговоре и заказује састанке председника Општине и заменика 

председника Општине са трећим лицима, 

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

Општине, помоћника председника Општине и начелника Општинске управе. 

 

10. Радно место: Послови протокола II 

Број извршилаца: 1 

Звање: РЕФЕРЕНТ 

 

Посебни услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање три године 

радног искуства, возачка дозвола ''Б'' категорије. 

Опис послова: 

- учествује у пословима у вези са протоколарним обавезама председника Општине, као и 

других функционера у органима Општине, 

- по налогу шефа Кабинета обавља оперативне послове у вези посета, свечаности и 

манифестација, 

- врши послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација 

Општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње, врши и друге послове који се 

односе на протокол, као и послове по налогу шефа Кабинета и председника Општине, 

- обавља послове превоза путничким аутомобилом за потребе председника Општине и по 

налогу председника Општине, 

- обавља и друге послове по налогу председника Општине. 

 

Члан 2. 

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

општине Алибунар''. 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Број: 011-6/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

199. 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст) и члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19), а на предлог 
председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске 
управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 07. октобра 

2020.године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
Члан 1. 

Средства утврђена Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 49/2019), у оквиру Раздела 3 – Општинско веће, програм 16 – Политички 
систем локалне самоуправе, програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, 
функција 111 – Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01 – приходи из буџета, 
позиција 30, економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених, средства у 
износу од 440.000,00 динара, преусмеравају се у текућу буџетску резерву на Раздео 4 – Општинска 
управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 58, економска класификација 499 
– текућа резерва. 
 

Члан 2. 
Ово Решење постаје саставни део Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2020. годину и 

део финансијског плана директног корисника буџета Општине Алибунар – Општинска управа 
општине Алибунар. 
 

Члан 3. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-26/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

200. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст) и члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19), а на предлог 
председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске 
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управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 07. октобра 

2020.године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
Члан 1. 

Средства утврђена Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 49/2019), у оквиру Раздела 3 – Општинско веће, програм 16 – Политички 
систем локалне самоуправе, програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, 
функција 111 – Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01 – приходи из буџета, 
позиција 31, економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца, средства у 
износу од 80.000,00 динара, преусмеравају се у текућу буџетску резерву на Раздео 4 – Општинска 
управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 58, економска класификација 499 
– текућа резерва. 
 

Члан 2. 
Ово Решење постаје саставни део Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2020. годину и 

део финансијског плана директног корисника буџета Општине Алибунар – Општинска управа 
општине Алибунар. 
 

Члан 3. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-27/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

201. 
  

На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст) и члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19), а на предлог 
председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске 
управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 07. октобра 

2020.године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
Члан 1. 

Средства утврђена Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 49/2019), у оквиру Раздела 3 – Општинско веће, програм 16 – Политички 
систем локалне самоуправе, програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, 
функција 111 – Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01 – приходи из буџета, 
позиција 34, економска класификација 415 – накнаде за запослене, средства у износу од 80.000,00 
динара, преусмеравају се у текућу буџетску резерву на Раздео 4 – Општинска управа, програмска 
активност 0602-0009, функција 112, позиција 58, економска класификација 499 – текућа резерва. 
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Члан 2. 
Ово Решење постаје саставни део Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2020. годину и 

део финансијског плана директног корисника буџета Општине Алибунар – Општинска управа 
општине Алибунар. 
 

Члан 3. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-28/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р.  
 
 

202. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст), члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), а на 
предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 
07. октобра 2020.године доноси 
 

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

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

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

буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
58, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 310.000,00 
динара за плате, додатке и накнаде запослених. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 310.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 2 – Председник општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, 
програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа власти, функција 111 – 
Извршни и законодавни органи, позиција 15, економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
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 
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Број: 400-29/2020-04 
Алибунар, 07. октобра 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 
 

203. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст), члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), а на 
предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 
07. октобра 2020.године доноси 
 

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

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

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

буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
58, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 55.000,00 
динара за социјалне доприносе на терет послодавца. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 310.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 2 – Председник општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, 
програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа власти, функција 111 – 
Извршни и законодавни органи, позиција 16, економска класификација 412 – Социјални доприноси 
на терет послодавца, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
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: 400-30/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р.  
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204. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст), члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), а на 
предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 
07. октобра 2020.године доноси 
 

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

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

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

буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
58, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 
динара за путне трошкове запослених. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 310.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 2 – Председник општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, 
програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа власти, функција 111 – 
Извршни и законодавни органи, позиција 19, економска класификација 415 – Накнаде за 
запослене, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
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: 400-31/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

205.  
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст), члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), а на 
предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 
07. октобра 2020.године доноси 
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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'', број 49/2019), у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
58, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 130.000,00 
динара за плате, додатке и накнаде запослених. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 310.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 1 – Скупштина општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска 
активност 2101-0001 – Функционисање извршних органа власти, функција 111 – Извршни и 
законодавни органи, позиција 9/1, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
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: 400-32/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

206. 
  

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст), члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), а на 
предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 
07. октобра 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'', број 49/2019), у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
58, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 25.000,00 
динара за социјалне доприносе на терет послодавца. 
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Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 310.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 2 – Скупштина општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска 
активност 2101-0001 – Функционисање извршних органа власти, функција 111 – Извршни и 
законодавни органи, позиција 9/2, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет 
послодавца, извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
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: 400-33/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

207. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст), члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), а на 
предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној 
07. октобра 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'', број 49/2019), у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 
58, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 30.000,00 
динара за путне трошкове запослених. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 310.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 1 – Скупштина општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска 
активност 2101-0001 – Функционисање извршних органа власти, функција 111 – Извршни и 
законодавни органи, позиција 9/3, економска класификација 415 – Накнаде за запослене, извор 
финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 
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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: 400-34/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

208. 
 

 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 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 13. Пословника Општинског већа 
општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној дана 07. октобра 
2020. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА 

БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ 
И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ 

АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Престаје функција Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против 

корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. 
године за Општину Алибунар, која је образована Решењем о образовању Комисије за спровођење 
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. 
године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у 
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 33/2013, 25/2015, 15/2017 И 28/2018). 

 
Члан 2. 

Престанком функције радног тела из члана 1. овог Решења престаје и функција лица 
изабраних у овом радном телу. 
 

Члан 3. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-128/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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209. 
 

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 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 13. Пословника Општинског већа 
општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној дана 07. октобра 
2020. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА  

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ГРАЂАНИМА НАСТАЛУ ОД УЈЕДА ОД СТРАНЕ НАПУШТЕНИХ 
ЖИВОТИЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 
 

Члан 1. 
Престаје функција Комисије за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу 

од уједа од стране напуштених животиња у Општини Алибунар, која је образована Решењем о 
образовању Комисије за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од 
стране напуштених животиња у Општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
28/2018). 

 
Члан 2. 

Престанком функције радног тела из члана 1. овог Решења престаје и функција лица 
изабраних у овом радном телу. 
 

Члан 3. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-129/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

210. 
 

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 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 13. Пословника Општинског већа 
општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 2. седници одржаној дана 07. октобра 
2020. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 

 
 

Члан 1. 
Престаје функција Комисије за процену пољске штете, која је образована Решењем о 

образовању Комисије за процену пољске штете (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016). 
 

Члан 2. 
Престанком функције радног тела из члана 1. овог Решења престаје и функција лица 

изабраних у овом радном телу. 
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Члан 3. 

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

 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-131/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

211. 
 

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), члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима (''Службени гласник РС'', број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 

96/2015-др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019), 

члана 2. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

(''Службени гласник РС'', број 8/2020) и члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), Општинско веће општине Алибунар на 2. 

седници одржаној дана 07. октобра 2020. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА  

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

1. Оснива се Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине 

Алибунар (у даљем тексту: Општински савет), као тело за координацију, са трајним 

задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на 

путевима из надлежности Општине Алибунар. 

2. Општински савет из тачке 1. овог Решења чине: 

1) члан Општинског већа општине Алибунар: др Мира Павловић Ковачевић – председник; 

2) представник одељења ОУ Алибунар надлежног за послове саобраћаја: Дејан 

Старчевић – заменик председника; 

3) представник Полицијске управе Панчево, Полицијске станице Алибунар: Горан 

Мајсторовић – члан; 

4) представник одељења ОУ Алибунар надлежног за послове финансија: Анита Митровић 

– члан; 

5) представник одељења ОУ Алибунар надлежног за послове јавних набавки: Ирина 

Скумпија – члан; 

6) представник одељења ОУ Алибунар надлежног за послове саобраћајне инспекције: Јон 

Чобан – члан; 

7) представник актива директора основних школа: Душан Богдановић – члан. 

3. Општински савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на 

основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућх мера и активности у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Општинском већу, а 

посебно иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су: 

а) Стратегија безбедности саобраћаја на путевима, 

б) Извршни план безбедности саобраћаја, 

в) Програм рада у области безбедности саобраћаја, 
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г) Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на подручју општине Алибунар 

д) и друго. 

Општински саве покреће иницијативе за измене постојећих и доношење нових прописа који 

се односе на безбедност саобраћаја на путевима. 

4. Општински савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на 

безбедност саобраћаја на путевима. 

5. Општински савет може формирати радне групе за поједине области рада. 

6. Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Општинског 

савета ће обављати организациона јединица Општинске управе надлежна за послове 

саобраћаја. 

7. Општински савет је дужан да у свему ради сходно одредбама Правилника о раду савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', број 

8/2020). 

8. Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Општинског савета 

за безбедност саобраћаја на путевима (''Службени лист општине Алибунар'', број 26/2012, 

13/2013, 10/2014, 25/2015 и 42/2015). 

9. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-130/2020-04 

Алибунар, 07. октобра 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

197. Пословник Општинског већа општине Алибунар 1 
198. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи општине Алибунар 
11 

199. Решење о промени апропријације – смањење апропријације 16 
200. Решење о промени апропријације – смањење апропријације 16 
201. Решење о промени апропријације – смањење апропријације 17 
202. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – повећање апропријације 18 
203. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – повећање апропријације 19 
204. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – повећање апропријације 20 
205. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – отварање апропријације 20 
206. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – отварање апропријације 21 
207. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – отварање апропријације 22 
208. Решење о престанку функције Комисије за спровођење Националне стратегије за 

борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и 
Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у 
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар 

23 

209. Решење о престанку функције Комисије за разматрање захтева за накнаду штете 
грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у Општини Алибунар 

24 

210. Решење о престанку функције Комисије за процену пољске штете 24 
211. Решење о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Алибунар 
25 

   
   
   
   

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. 


