СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Година: 36.

Алибунар, 24. јануар 2017. године

Бесплатан примерак

Број 1

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1.
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, 15/2014 и 3/2015), а на основу предлога Комисије за
доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско
веће општине Алибунар на својој 22. седници одржаној дана 24. јануара 2017. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2017. ГОДИНУ
Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења
грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2017. годину износи
2.400.000,00 (словима: двамилионачетристохиљада) динара, и то:
1) за културно-уметничко стваралаштво – 1.200.000,00 динара,
2) за социјално-хуманитарне активности – 1.100.000,00 динара,
3) за рурални развој и пољопривреду – 100.000,00 динара.
Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима
грађана) са територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за
2017. 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,
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одрживог развоја,
заштите потрошача,
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 31.12.2017. 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 на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе 4,
26310 Алибунар, са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', 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.
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Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-2/2017-04
Датум: 24. јануар 2017. године
АЛИБУНАР
Председник
Општинског већа
Предраг Белић, с.р.

24.01.2017.
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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

Референтни број
(попуњава општина Алибунар)

24.01.2017.
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

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

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:

%
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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
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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

Укратко опишите садржај
активности. Активности
групишите у скупoве
сродних активности које су
планиране

Износ у РСД

Одговорна лица и
организације за реализацију

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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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
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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

24.01.2017.
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ИЗЈАВА
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
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2.
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, 15/2014 и 3/2015), а на основу предлога Комисије за
доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско
веће општине Алибунар на својој 22. седници одржаној дана 24. јануара 2017. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских
заједница из буџета општине Алибунар за 2017. годину износи 2.500.000,00 (словима:
двамилионапетстохиљада) 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 2017. 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 организација, 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,
• 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 31.12.2017. године.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне
документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у времену 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).
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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 на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе 4,
26310 Алибунар, са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА ЦРКАВА ОДН. ВЕРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА'', 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: 400-3/2017-04
Датум: 24. јануар 2017. године
АЛИБУНАР
Председник
Општинског већа
Предраг Белић, с.р.
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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

Референтни број
(попуњава општина Алибунар)

24.01.2017.
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

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

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:
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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**:
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(**- по потреби текст наставити на новом листу)

Одговорно лице
печат
потпис
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ИЗЈАВА
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
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3.
На основу члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области
организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 24.
јануара 2017. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма или пројеката у области спорта
из буџета општине Алибунар за 2017. годину

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 37/2016) планирана су средства за финансирање и суфинансирање програма
или пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од
16.000.000,00 (словима: шеснаестмилиона) динара, као подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима.
Средства за финансирање или суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар додељују се путем јавног конкурса.
Подносиоци захтева конкуришу са највише два пројекта.
Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја 2017. године.
1. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се
траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови.
Подносилац захтева треба да испуњава следеће ОПШТЕ УСЛОВЕ:
1) да има седиште на територији општине Алибунар;
2) да клуб има осигуран простор за тренинге и одржавање такмичења;
3) да је клуб укључен у редовни систем такмичења гранског савеза (као доказ се прилаже
завршни билтен лиге за екипне спортове, односно завршни билтени појединачних
такмичења која улазе у систем финансирања);
4) да је регистрован и да ради најмање једну годину.
Подносилац захтева треба да испуни и следеће ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ:
1) спортски стручњаци који непосредно реализују активности у оквиру програма/пројеката
морају имати најмање средње образовање и одговарајућу лиценцу издату од стране
струковног савеза;
2) спортску клубови су обавезни да имају уредну и доступну евиденцију о свом чланству и
да испуњавају обавезе прописане Законом о спорту;
3) спортски клубови морају имати статус редовног члана Спортског савеза општине
Алибунар.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и
посебне услове.
2. ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
Из буџета општине Алибунар финансирају/суфинансирају се:
1) програми/пројекти спортских клубова;
2) организација спортских манифестација;
3) програми/пројекти из области школског спорта;
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4) спортско-рекреативне активности особа са посебним потребама;
5) рекреативни програми/пројекти.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Захтеви за доделу средстава достављају се Комисији за разматрање захтева за доделу
средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте организација у области спорта
на територији општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: Комисија) на посебном
обрасцу (Образац ОС-1), који представља саставни део овог Јавног конкурса, а који се
објављује на званичној интернет-презентацији општине Алибунар.
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Спортски савез општине Алибунар,
Жарка Зрењанина бр. 4, 26310 Алибунар, или непосредно Спортском савезу општине
Алибунар на наведеној адреси.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
Критеријуми за оцењивање и бодовање програма/пројеката вршиће се на основу
Правилника о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта
општине Алибунар.
5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА
Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом
Конкурсу и објављује се на званичној интернет-презентацији Општине, као и у локалним
штампаним и електронским медијима.
По спроведеном поступку анализе поднетих захтева, Комисија за спровођење поступка
јавног конкурса за финансирање програма у области спорта доставља Општинском већу
предлог акта о избору програма/пројекта и расподели средстава у року од 15 дана од дана
подношења захтева. Акт о избору програма/пројекта је коначан и објављује се на званичној
интернет-презентацији Општине, као и у локалним штампаним и електронским медијима.
Након наступања коначности акта о избору програма/пројекта, председник општине у име
Општине закључује уговор са корисником средстава. Уколико се корисник средстава не одазове
позиву на закључење уговора у року од 15 дана од дана обавештења да је захтев одобрен,
сматраће се да је одустао од захтева.
Сва заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом овог Јавног
конкурса могу добити на телефон Спортског савеза општине Алибунар, бр. 013/641-247.
6. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
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.
Корисници који су закључили одговарајући уговор са Општином Алибунар дужни су да
свака три месеца доставе Извештај о утрошку буџетских средстава (Образац ОС-2), који
представља саставни део овог Јавног конкурса, а који се објављује на званичној интернетпрезентацији општине Алибунар.
Од извршења ове обавезе зависи даље финансирање одговарајућег програма, односно
пројекта од стране Општине Алибунар, а што ће бити посебно утврђено одговарајућим
уговором.
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Напомена: некомплетни и неблаговремени захтеви се неће разматрати. Документација
се не враћа.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-04
Датум: 24. јануар 2017. године
АЛИБУНАР
Председник
Општинског већа
Предраг Белић
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ПРИЛОГ 1:
Образац ОС-1

Назив подносиоца захтева

ЗАХТЕВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Назив
пројекта:

У:

Датум:

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА:
М.П.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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Страна 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

I
1.

Назив

2.

Адреса (место, улица и број)

3.

Телефон и факс

4.

Е-mail адреса

5.

Званична интернетпрезентација

6.

Контакт особа и телефон

7,
8.
9.
10.
11.

Име, презиме и функција
особе овлашћене за
заступање и представљање
ПИБ (копију доставити у
прилогу)
Матични број организације
Жиро-рачун организације и
назив пословне банке
Датум оснивања
организације

12.

Број решења о регистрацији

13.

Прилози (заокружити
одговор):

-

Копија решења о
регистрацији
Копија Одлуке о
представљању/заступању
клуба/друштва
Копија картона депонованих
потписа у пословној банци

да

не

да

не

да

не

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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Страна 3.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ

II
1.

Назив програма/пројекта

2.

Циљ

3.

Датум/период реализације

4.

Место реализације

5.

Број учесника

6.

Узрасне категорије

7,

Колико је пута до сада
програм/пројекат
реализован и са колико
успеха

8.

9.

Да ли је програм/пројекат
обухваћен годишњим
програмом покрајинског
гранског савеза или неке
друге спортске
организације
Тражена средства из буџета
општине Алибунар

10.

Сопствено учешће

11.

Средства добијена из
других извора (назив извора
и износ)
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Страна 4.

III ОПИС ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА
Општи циљ:

Специфични
циљеви:

Активности и
трајање:

Очекивани
резултати:

Корисници
пројекта:
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Страна 5.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
А.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
Врста извора прихода

1.

Република Србија

2.

АП Војводина

3.

Општина Алибунар

4.

Донатори/спонзори

5.

Сопствени приходи

6.

Остало

Износ у динарима

Укупни приходи:

Б.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
Врста расхода

Износ у динарима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Укупни расходи:
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Страна 6.
Извештај о реализацији програма/пројекта са прилозима:
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Страна 7.

ИЗЈАВА
о прихватању обавезе носиоца пројекта да ће у случају
финансирања/суфинансирања пројекта средствима из буџета општине
Алибунар:
1. наменски утрошити додељена средства;
2. доставити извештај о реализацији са финансијском документацијом;
3. током реализације програма /пројекта у штампаним и електронским медијима
бити назначено да је реализацију истог подржала Општина Алибунар.

Место:
__________________

Одговорно лице:
М.П.

Датум:
__________________
(потпис)

ПРИЛОГ 2:
Образац ОС-2

Назив подносиоца захтева

ИЗВЕШТАЈ
О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ДОБИЈЕНИХ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Назив
пројекта:

У:

Датум:

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА:
М.П.

* ОБАВЕЗНО у прилогу овог извештаја приложити сву потребну финансијску
документацију као доказ о наменском утрошку буџетских средстава. Изводи из банака
морају бити оверени печатом корисника средсттава и потписом одговорног лица
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1. Подаци о средствима која се правдају извештајем:
Број уговора са Општином Алибунар
Назив пројекта за који су добијена
средства
Износ добијених средства од Општине
Алибунар

2. Извештај о реализацији пројекта за кога су одобрена средства:
(Извештај представља кратак опис реализације пројекта за који су одобрена средства, а
нарочито треба да садржи: период реализације, да ли су остварени циљеви пројекта,
постигнути резултати ако се ради о спортском такмичењу, или опис ефеката пројекта ако су
средства додељена по неком другом основу, број учесника у реализацији, како такмичара тако
и лица задужених за организацију, евентуалне проблеме током реализације пројекта итд.).
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1. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ИЗВОРИ ПРИХОДА
1.

Буџет општине Алибунар

2.

Покрајински секретаријати

3.

Министарства РС

4.

Спортски савез

5.

Донатори/спонзори

6.

Сопствена средства

7.

Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ:

ИЗНОС ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА

ВРСТА ТРОШКА

Број
рачуна/фактуре

Назив правног
лица коме је
извршено плаћање

Број извода из
банке

Датум
трансакције

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКУПНО:

У ______________________, датум: _____________г.

МП.

(Одговорно лице)

ИЗНОС

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА
Врста плаћања
По рачуну/фактури
Исплата хонорара
Подизање готовине
1.за исплату путних трошкова

2. за исплату дневница

Документи
Фотокопија рачуна/фактуре
*предрачун/профактура нису валидни
Фотокопија Уговора
1. фотокопија дневника благајне
фотокопија налога благајне за исплату
Фотокопија налога благајне о наплати
Фотокопија путног налога
2. фотокопија дневника благајне
фотокопија налога благајне за исплату
Фотокопија налога благајне о наплати
Фотокопија
налога
за
исплату
ангажованог лица (појединачни или
групни)

3. За исплату по рачунима

3. фотокопија дневника благајне
фотокопија налога благајне за исплату
Фотокопија налога благајне о наплати
Фотокопија рачуна
Плаћање по спроведеном поступку јавне Фотокопија комплетне документације о
набавке
спроведеном поступку јавне набавке
Свако плаћање је документовано и изводом из банке о променама стања на
рачуну корисника који мора бити оверен печатом и потписом одговорног лица.

ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1.
2.
3.

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Алибунар за 2017. годину
Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из
буџета општине Алибунар за 2017. годину
Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2017. годину
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), Зорица Бањаш, Стелуца Митровић,
Аница Бабић, Вукоман Пајевић, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Саша Милосављевић и
Предраг Мајсторовић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
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