
 

  

Година: 34. Алибунар, 20. јануар 2015. године Бесплатан примерак Број 2 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 
3.  

            На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на основу предлога председника 
општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20. јануара 
2015. године доноси следећи 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО 

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 1. 
           У Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета 
општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација 
(у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), у 
члану 3. Правилника брише се став 2. тако да став 3. постаје став 2. 
 

Члан 2. 
           Члан 5. мења се и гласи: 
           ''Стручну процену и избор удружења грађана и НВО којима се додељују буџетска 
средства врши Комисија коју образује Општинско веће. 
           Комисија има председника и два члана. 
           Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља Општинска управа – 
одељење надлежно за послове привреде, јавних служби и развоја. 
            Комисија има следеће надлежности: 

1) израђује критеријуме за бодовање програма; 

2) разматра пријаве на јавни конкурс; 

3) врши бодовање и избор програма који се предлажу за финансирање или 

суфинансирање;  

4) доставља председнику општине предлог акта о избору програма и расподели 

средстава.'' 

 
Члан 3. 

              Члан 6. став 2. мења се и гласи: 
              ''Комисија подноси годишњи извештај о реализацији програма и пројекта сталном 
радном телу Скупштине општине надлежном за област буџета, као и Општинском већу општине 
Алибунар.'' 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.01.2015. 

 

Број 2– Страна 2 

 
 

Члан 4. 
              Члан 17. брише се.  
 

Члан 5. 
             Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар''.      
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-3/15-06 
Датум. 20. јануар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
 
 

4. 
          На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2015), а на основу предлога Комисије за доделу 
буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће 
општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20. јануара 2015. године расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења 
грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину износи 
2.000.000,00 динара, и то: 

1) за културно-уметничко стваралаштво – 1.000.000,00 динара, 

2) за социјално-хуманитарне активности – 1.000.000,00 динара. 

           Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима 
грађана) са територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 
2015. годину за следеће области: 

 Активности Локалних акционих група (ЛАГ) - јачање сарадње између владиног, 

невладиног и бизнис сектора, 

 социјалне заштите,  

 борачко-инвалидске заштите,  

 заштите лица са инвалидитетом,  

 друштвене бриге о деци,  

 подстицања наталитета,  

 помоћи старима,  

 здравствене заштите,  

 заштите и промовисања људских и мањинских права,  

 заштите интерно расељених и избеглих лица,  

 образовања,  

 неформалног образовања,  

 науке,  

 одрживог развоја,  

 заштите потрошача,  
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 програми и пројекти за младе,  

 екологије,  

 заштите животне средине и здравља грађана,  

 подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, 

стари и ретки занати, задругарство и др.),  

 културне баштине,  

 неговања историјских тековина,  

 за развој културно-уметничког стваралаштва,  

 активности пензионерских организација,  

 афирмирања равноправности полова,  

 других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Алибунар и афирмацији 

грађанског активизма. 

           Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су 
регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују 
на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације. 
           Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности 
програма/пројекта. 
           Невладина организација може учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета 
општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта. 
           Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може 
конкурисати за средства по овом позиву. 
           Критеријуми за оцењивање: 

1) усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода, 

2) остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска 

опремљеност: 1-3 бода, 

3) одрживост пројекта/програма: 1-3 бода, 

4) сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода. 

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити 
завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2015. године. 
           Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне 
документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 
7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 
26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар 
(www.alibunar.rs/oglasiikonkursi). 
          Конкурсна пријава треба да садржи: 

- Образац пријаве, 

- Биографију координатора програма, 

- Фотокопију решења о упису организације у Регистар, 

- Фотокопију оснивачког акта (статута). 

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник 
средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на 
кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор. 
           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг 
слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине 
Алибунар. 
           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/642-105, 
сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. 
            Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом 
Конкурсу. 
           Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-4/15-06 

http://www.alibunar.rs/oglasiikonkursi
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Датум: 20. јануар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 

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

 
 
 

Прилог 

 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 
 
 
 

Подносилац предлога пројекта/програма 
 

 
 

 
 
Адреса подносиоца предлога пројекта/програма 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Референтни број 
(попуњава општина Алибунар) 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ 
 

Наслов пројекта/програма 
 
 
 
 

 

 

 

Датум подношења предлога пројекта/програма: 

Трајање пројекта/програма: 

Контакт особа: 

Функција: 

Контакт телефон: 

Е-mail: 

Адреса интернет презентације: 

Mатични број и ПИБ: 

Број рачуна и назив банке: 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон: 

 

Потпис и печат: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Износ средстава из сопственог учешћа                             
 

Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности пројекта                       % 

Износ тражених средстава од општине Алибунар                            

Проценат средстава траженог од општине Алибунар од укупне 
вредности пројекта/програма 

                      % 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА                            
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1. Сажетак пројекта/програма 

На једној страни опишите ваш пројекат и његове главне елементе. Наведите резиме 
активности и укратко објасните како ћете их организовати. У овом делу укратко треба да 
опишете којим ресурсима располажете и зашто баш ваш пројекат треба изабрати на овом 
конкурсу. Овај део пријавног формулара даје комисији за оцену пријава најдиректнији увид у 
ваше способности, искуства и виђења процеса реализације пројекта/програма. 
 

2. Оправданост пројекта/програма 

Објасните законски и стратешки оквир за реализацију пројекта/програма и  прикажите 
потребе заједнице за овим пројектом. Укратко опишите проблем, циљне групе и крајње 
кориснике. Наведите разлоге због чега до сада није дошло до реализације овог 
пројекта/програма. 
Попуните максимално 15 редова 
 
3. Досадашња искуства у реализацији пројеката 

Попуните максимално 15 редова 
 

4. Веза са локалним стратешким документима 

У овом делу наведите општинска стратешка документа где је овај пројекат наведен као 
приоритет, кад је документ усвојен, за који период, као и који су главни приоритети 
дефинисани у оквиру тог документа. Наведите тачно ставку на коју се позивате у 
документу. 
Попуните максимално 15 редова 
 

5. Општи циљ пројекта/програма 

Опишите општи циљ пројекта/програма. Генерално, шта дугорочно желите постићи овим 
пројектом? Коју пожељну промену желите постићи у вашој заједници? 
 

6. Специфични циљеви пројекта/програма 

Набројте, дефинишите и опишите специфичне циљеве вашег пројекта/програма. Шта 
пројектом желите да постигнте након његовог окончања, а доприноси реализацији општег 
циља? 
Попуните максимално 15 редова 
7. Очекивани резултати 

Набројте и квантификујте  све резултате који ће проистећи као резултат ваших 
активности. Резултати представљају крајње исходе одређене пројектне активности. Који 
су то резултати који доприносе достизање постављених циљева? Они морају да буду 
мерљиви, достижни, одређени. 
 
Попуните максимално 15 редова 
 
 
8. Активности 
 

Опис активности Износ у РСД Одговорна лица и 
организације за реализацију 

Укратко опишите садржај 
активности. Активности 
групишите у скупoве 
сродних активности које су 
планиране 
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9. Корисници пројекта/програма 

Набројте све директне кориснике вашег пројекта/програма. Које позитивне промене ће 
настати за одређене циљне групе корисника након реализације пројекта/програма? 
Попуните максимално 15 редова 
 
10. Одрживост 

Опишите шта ће се догодити с резултатима постигнутим пројектом. Какве активности 
планирате по завршетку пројекта/програма? Шта је потребно предузети након завршетка 
пројекта/програма? Прикажите финансијске, институционалне, структурне аспекте 
одрживости. 
Попуните максимално 10 редова 
 
11. План активности 

Активност 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

            

            

            

            

            

 
12. Остали извори финансирања 

Извори финансирања Износ  - планирана средства 

  

  

  

  

Укупно средстава  

 
 
ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предлог пројекта/програма  

Биографија коoрдинатора – прилог 1  

Фотокопијa решења о упису у Регистар - прилог 2  

Фотокопијa оснивачког акта (статута) - прилог 3  

 
√- означите документа која сте приложили 
Некомплетна документација неће бити узета у разматрање 
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И З Ј А В А 

 
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира 
пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под 
кривичном и материјалном одговорношћу изјављује: 

 да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 

 да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

 да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно 
пројекта са финансијском документацијом; 

 да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима 
бити назначено да је реализацију подржала Општина Алибунар 

 
 
 
 
Место: 
Датум: 
 
 
  Одговорно лице 
 печат  

  потпис 
 
 

5. 
          На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) 
и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима 
грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој 66. 
седници одржаној дана 20. јануар 2015. године расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских 
заједница из буџета општине Алибунар за 2015. годину износи 5.000.000,00 динара. 
           Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама  које су 
уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, 
а које делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар 
за 2015. годину. 
            Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету 
општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале 
намене из 10% планираних и расположивих средстава. 
            У случају потребе, Комисија може расписати и ванредни конкурс на предлог председника 
општине. 
            Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности 
цркава и верских заједница, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а 
нарочито за: 

 инвестиционе радове на црквеним објектима, 

 обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а 

посебно црквених објеката који су споменици културе,  

 обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,  

 уређење и ревитализација простора верских гробаља,  

 изградњу и обнову капела,  
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 обнову икона, верских и сакралних предмета, 

 стављање нових фасада и кречење црквених објеката,  

 обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,  

 санирање влаге на црквеним зидовима,  

 изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,  

 организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,  

 организовање цкрвених манифестација,  

 научна истраживања везана за цркву.  

           Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних 
субјеката, предност има субјект са већим бројем верских објеката или са већим бројем верника. 
           Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета 
општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта. 
           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити 
завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2015. године. 
          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне 
документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 
7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 
26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар 
(www.alibunar.rs/oglasiikonkursi). 
          Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за претходну годину, не могу 
конкурисати за средства по овом позиву. 
          Конкурсна пријава треба да садржи: 

- Образац пријаве, 

- Фотокопију решења о упису цркава и верских организација у Регистар. 

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник 
средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на 
кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор. 
           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг 
слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине 
Алибунар. 
           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/642-105, 
сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. 
           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом 
Конкурсу. 
           Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-5/15-06 
Датум: 20. јануар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alibunar.rs/oglasiikonkursi
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Прилог 
 

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 
 
 
 

Подносилац предлога пројекта/програма 
 

 
 

 
Адреса подносиоца предлога пројекта/програма 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Референтни број 
(попуњава општина Алибунар) 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ 
 

Наслов пројекта/програма 
 
 
 
 
 

 

 

 

Датум подношења предлога пројекта/програма: 

Трајање пројекта/програма: 

Контакт особа: 

Функција: 

Контакт телефон: 

Е-mail: 

Адреса интернет презентације: 

Mатични број и ПИБ: 

Број рачуна и назив банке: 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон: 

 

Потпис и печат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Износ средстава из сопственог учешћа                              

Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности пројекта                       % 

Износ тражених средстава од општине Алибунар                            

Проценат средстава траженог од општине Алибунар од укупне 
вредности пројекта/програма 

                      % 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА                            
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРИЈАВЕ 

Опис захтева (циљ, очекивани резултати, динамика реализације пројекта, манифестације, 
набавке опреме, инвестиционог улагања итд.)**: 

 

Спецификација трошкова, финансијски план пројекта, манифестације или набавке опреме са 
роковима доспелости обавеза, тражена и очекивана средства из осталих извора**: 

 

  

(**- по потреби текст наставити на новом листу)  
  Одговорно лице 
 печат  

  потпис 
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И З Ј А В А 

 
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира 
пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под 
кривичном и материјалном одговорношћу изјављује: 

 да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 

 да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

 да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно 
пројекта са финансијском документацијом; 

 да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима 
бити назначено да је реализацију подржала Општина Алибунар 

 
 
 
 
Место: 
Датум: 
 
 
  Одговорно лице 
 печат  

  потпис 

 
 
 

 

6. 
          На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Општинско веће општине Алибунар на 66. 
седници одржаној дана 20. јануара 2015.г. доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
          У Решењу о образовању Комисије за имовину Општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'' бр. 13/2013) члан 1. мења се и гласи: 
          ''Образује се Комисија за имовину Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју 
чине: 
1. Вишња Стефановић Диклић – председник; 

2. Војислав Диклић – члан; 

3. Сања Жебељан – члан; 

4. Оливер Филиповић – члан; 

5. Александар Тот – члан; 

6. Сперанца Жерављев – члан, 

7. Марина Вукашиновић – члан, 

8. Светозар Завишић - члан.'' 

 
Члан 2. 

            Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 

 
 

Република Србија 
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Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-3/15-06 
Датум. 20. јануар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.екон., с.р. 
 
 

7. 
         На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 12. Пословника Општинског већа 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), а на 
предлог председника општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници 
одржаној дана 20. јануара 2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
         Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове 
из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то: 

1. Александар Плакаловић – за област привреде и родне равноправности, 
2. Марин Рошу – за област социјалне политике, 
3. Иван Вања Лалић – за област просвете и културе,  
4. Ђорђе Цветковић – за област омладине, спорта и здравства,  
5. Данило Ћирић – за област месних заједница,  
6. Војислав Диклић – за област инвестиција и развоја,  
7. Данијела Лончар – за област урбанизма, комуналних делатности и екологије,  
8. Бошко Тијанић – за област туризма,  
9. Синиша Гавранчић – за област руралног развоја и саобраћаја. 

 
Члан 2. 

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-4/15-06 
Датум: 20. јануар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р. 
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

3. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права 
на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења 
грађана односно невладиних организација 

1 

4. Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних 
организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину 

2 

5. Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из 
буџета општине Алибунар за 2015. годину 

8 

6. Решење о изменама Решења о образовању Комисије за имовину општине Алибунар 13 

7. Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар 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), Сања Стојмиров (помоћник уредника),  
Данијел Живку, Саша Милосављевић, Срђан Прванов, Љиљана Керчобан,  

Адријан Живку, Павле Маљица, Марија Муста 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


