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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
80.  

 
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и 

99/2011-др.закон), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 58. Статута општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 4. и 

44. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

12/2016), Општинског веће општине Алибунар, на својој 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. 

године доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

           Овим Правилником одређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе 
средстава за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем 
тексту: удружења) који су од јавног интереса и који се суфинансирају из буџета Општине Алибунар (у 
даљем тексту: Општина). 
 

Члан 2. 
Право учешћа у расподели средстава из буџета Општине Алибунар имају удружења која су 

регистрованa на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на 
подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације. 

Пројектне активности морају се реализовати на територији Општине Алибунар до краја 
буџетске године у којој су средства за суфинансирање пројеката додељена удружењима. 
 

Члан 3. 
По овом Правилнику Општина Алибунар узима учешће у суфинансирању максимално 90% 

од вредности пројекта, а средства за суфинансирање опредељују се одлуком о буџету Општине 
Алибунар за сваку буџетску годину.  

О избору пројеката одлучује Општинско веће општине Алибунар на предлог Комисије за 
оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија). 
 

Члан 4. 
Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројекта на једном конкурсу. 
Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 30.000,00 динара, а 

максимални износ не сме износити више од 300.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
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Средства намењена удружењима из члана 2. овог Правилника могу се користити за 
реализацију пројеката из следећих области и програма: 

- активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора; 

- афирмисање људских и мањинских права; 

- развој цивилног друштва; 

- социјална заштита; 

- здравствена заштита; 

- заштита деце и старих особа; 

- борачко-инвалидска заштита; 

- заштита лица са инвалидитетом; 

- подстицање наталитета; 

- превенција и заштита од болести зависности; 

- активности пензионерских организација; 

- афирмисање женских права; 

- превенција насиља; 

- хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе 

Општине Алибунар и афирмацију грађанског активизма; 

- програми и пројекти за младе; 

- програми из области екологије; 

- развој културно-уметничког стваралаштва. 

 
Члан 6. 

          Средства за финансирање програма и пројеката из члана 2. овог Правилника додељују се на 
основу јавног конкурса. 
          Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, у ''Службеном листу општине 
Алибунар и на званичној интернет презентацији Општине Алибунар. 
           Конкурс се расписује почетком године за текућу годину. Уколико се по конкурсу не утроше 
средстава из члана 3. став 1. овог Правилника, Општинско веће општине Алибунар ће на предлог 
комисије расписати нови конкурс за утрошак преосталих средстава до краја текуће буџетске године. 
 

Члан 7. 
За учешће на конкурсу потребно је доставити попуњен пријавни образац који је саставни део 

овог Правилника и који се обавезно објављује на званичној интернет презентацији Општине 
Алибунар (Образац 1 – Образац за пријаву на Конкурс за суфинансирање пројеката удружења 
грађана на територији Општине Алибунар). 

Уколико је уз обавезне прилоге текстом конкурса утврђена обавеза достављања и других 
докумената којима се доказују одређене чињенице потребне за оцену испуњености услова из 
конкурса (нпр. копија оснивачког акта или статута удружења, копија извода из регистра из које се 
види датум регистрације и сл.), та документа потребно је доставити уз пријавни образац у истој 
коверти, иначе се пријава сматра некомплетном. 

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној запечаћеној пошиљци, која се може 
доставити на писарници Општинске управе општине Алибунар, или поштом на адресу: Општина 
Алибунар, Комисија за оцену пројеката удружења грађана, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар. 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом), или 
упућене на другу адресу, неће бити узете у разматрање. 
 

Члан 8. 
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана од 

дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 

истека последњег дана утврђеног рока (према печату поште), без обзира на датум приспећа. 
 

Члан 9. 
Пријаве на конкурс оцењује комисија према мерилима и критеријумима утврђеним овим 

Правилником. 
Комисија има председника и пет чланова. 
Административно-техничке послове за потребе рада комисије обавља Општинска управа 

општине Алибунар – Одељење за привреду, јавне службе и развој. 
Пријаве које нису благовремене и потпуне Комисија одбацује закључком. 
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Уколико у току исте буџетске године, ради утрошка преосталих планираних средстава, 
Општина Алибунар поново распише јавни конкурс, учесник претходног конкурса коме је пријава 
одбачена као неблаговремена или непотпуна има право да са истим пројектом поново учествује на 
конкурсу, али пријава мора бити учињена на начин и у року како је предвиђено новим јавним 
конкурсом. 
 

Члан 10. 
Комисија има следеће надлежности: 

1) разматра пријаве на конкурс; 

2) оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката; 

3) предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава за 

суфинансирање пројеката. 

Комисија је у свом раду независна. 
 

Члан 11. 
Сви пројекти које су подносиоци пријава на конкурс предали биће оцењени у складу са 

следећим мерилима и критеријумима: 
А) МЕРИЛА 

Административна провера 
Све благовремене пријаве биће укључене у процес административне провере 

документације. 
Административна провера састоји се из два дела: 

1) провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у 

складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми; 

2) провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) 

задовољавају циљеве из члана 5. Правилника и да ли се износ тражених средстава за 

суфинансирање налази у границама утврђеним чланом 4. став 2. Правилника. 

Техничко-финансијска провера 
Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога 

буџета. 
Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника. 

Б) КРИТЕРИЈУМИ 
1. Релевантност – квалитет пројекта 
- Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању 

квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? (максимално 10 

бодова); 

- Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, као и колики је број 

директних корисника? (максимално 10 бодова); 

- Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефинисани? 

(максимално 10 бодова); 

2. Методологија 
- Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, одн. усклађене са циљевима 

и очекиваним резултатима? (максимално 10 бодова); 

- Да ли сту планирани резултати реални? (максимално 10 бодова); 

- Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? (максимално 10 бодова); 

3. Одрживост пројекта 
- Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? 

(максимално 10 бодова); 

- Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? (максимално 10 бодова); 

4. Буџет и рационалност трошкова 
- Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? (максимално 10 

бодова); 

- Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? 

(максимално 10 бодова). 

 
Члан 12. 

Комисија неће разматрати и бодовати следеће пријаве: 
1) ако је пријава послата након крајњег рока (неблаговремене); 
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2) ако пријава није била комплетна, или није била у складу са наведеним административним 

условима; 

3) ако подносилац пријаве не испуњава критеријуме везане за статус подносиоца пријаве; 

4) ако подносилац пријаве није оправдао или утрошио средства добијена из буџета Општине 

Алибунар по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана у буџетској години 

која претходи буџетској години у којој се додељују средства по расписаном конкурсу; 

5) ако у току исте буџетске године по претходно расписаном конкурсу и спроведеном поступку 

оцене по мерилима и критеријумима из члана 11. овог Правилника исти пројекат није био 

подржан. 

 
Члан 13. 

Сваком предлогу пројекта комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће 
бити сачињена бодовна ранг листа. 

Сваки члан комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројекта. 
Пријаве које имају мање од 50% бодова, сходно предвиђеним критеријумима за доделу 

средстава, неће бити подржане. 
 

Члан 14. 
Предлог ранг листе за суфинансирање пројеката удружења грађана објављује се на 

званичној интернет презентацији Општине Алибунар. 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању предлога ранг листе пријављених пројеката у року од 3 дана од дана објављивања 
предлога ранг листе. 

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана 
објављивања предлога ранг листе. 

Одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 
 

Члан 15. 
Након одлучивања по приговорима, односно уколико није било приговора, комисија утврђује 

коначну ранг листу. 
Коначна ранг листа објављује се на званичној интернет презентацији Општине Алибунар и 

против ње није дозвољен приговор. 
Коначну ранг листу и предлог одлуке о суфинансирању пројеката удружења грађана 

комисија доставља Општинском већу општине Алибунар. 
Општинско веће општине Алибунар доноси одлуку о суфинансирању пројеката удружења 

грађана. 
 

Члан 16. 
На основу одлуке из члана 15. став 4. овог Правилника закључује се уговор о 

суфинансирању пројеката удружења грађана средствима из буџета Општине Алибунар. 
У име Општине Алибунар уговор закључује председник Општине Алибунар. 

 
Члан 17. 

Уговор о суфинансирању пројекта из буџета Општине Алибунар обавезно садржи: 
- ознаку уговорних страна; 

- назив и садржину пројекта; 

- укупну вредност пројекта; 

- износ средстава која се додељују из буџета Општине Алибунар за реализацију пројекта; 

- датум почетка и датум завршетка пројекта; 

- права и обавезе уговорних страна; 

- услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен; 

- права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времана на који је 

закључен; 

- начин решавања спорова; 

- одредбу да се средства користе искључиво за реализацију одобреног пројекта; 

- начин и поступак враћања средстава ако се утврди да удружење добијена средства не 

користи за реализацију одобреног пројекта. 
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Члан 18. 
Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар и комисија прате и надзиру 

наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и 
достављене документације, како у току реализације, тако и након реализације пројекта. 

Удружења која су из буџета Општине Алибунар добила средства за реализовање пројекта 
од јавног интереса, дужна су да извештај о свом раду учине доступним јавности и тај извештај 
достављају даваоцу средстава. 
 

Члан 19. 
Правдање одобредних средстава за реализацију пројекта по конкурсу је обавезно. 
Ради потребе правдања одобредних средстава Општина Алибунар утврђује посебан 

образац (Образац 2. - Извештај о реализацији пројекта/програма који се суфинансира средствима 
из буџета Општине Алибунар), који је саставни део овог Правилника и који се обавезно објављује 
на званичној интернет презентацији Општине Алибунар. 

Уз образац извештаја обавезно се прилаже сва потребна финансијска документација као 
доказ о наменском утрошку буџетских средстава. Изводи из банака морају бити оверени печатом 
корисника средстава и потписом одговорног лица. 
 

Члан 20. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте 
удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
6/2013 и 2/2014).   
 

Члан 21. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-36/2018-04 
Датум: 15. март 2018. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 19.03.2018. 

 

 

Број 5 – Страна 6 

ОБРАЗАЦ 1 
 

 

 
 

   
 
 
Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
Трг слободе бр. 4 
26310 Алибунар 

 
О Б Р А З А Ц 

за пријаву на Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана 
на територији Општине Алибунар 

 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

Назив подносиоца  

Седиште (навести адресу, назив 
места и поштански број) 

 

Број телефона (телефакса)  

Е-mail подносиоца  

Web site (интернет адреса) 
подносиоца 

 

Број жиро-рачуна подносиоца 
код Управе за трезор 

 

Матични број (МБ) и порески 
идентификациони број (ПИБ) 
подносиоца 

МБ: ____________________ ПИБ: ________________________ 

Одговорно лице/особа 
овлашћена за заступање 
подносиоца  

 

име и презиме ____________________________________________ 

адреса __________________________________________________  

контакт телефон __________________________________________ 

број мобилног телефона ___________________________________ 

е-mail ___________________________________________________ 

Најзначајнији реализовани 
пројекти подносиоца  
(навести бар три раније успешно 
реализована пројекта) 

 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________ 

2. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Назив пројекта  
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Сажет опис пројекта 
(детаљан опис програма 
доставити у прилогу) 

 

Место одржавања/реализације 
пројекта 

 

Време реализације пројекта 
(време почетка и завршетка 
пројекта, а за вишегодишње 
пројекте навести време 
реализације по фазама и годинама  

 

Одговорно лице за пројекат 
 

 

име и презиме ____________________________________________ 

адреса __________________________________________________  

контакт телефон __________________________________________ 

број мобилног телефона ___________________________________ 

е-mail ___________________________________________________ 

Циљ и очекивани резултати 
пројекта 
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3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОЈЕКТА 
(сви новчани износи исказују се искључиво у динарима) 

Износ средстава потребан за 
потпуну реализацију пројекта 

 

Износ средстава који се тражи од 
Општине Алибунар за 
реализацију пројекта 

 

Износ сопствених средстава за 
реализацију пројекта 

 

Износ средстава других учесника 
и назив других учесника у 
суфинансирању пројекта 
(ако средства нису одобрена 
навести датум када су средства 
тражена и од кога) 

 

Износ средстава који је 
подносилац раније добио од 
Општине Алибунар, назив 
пројекта и време реализације 

 

4. СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА 
(трошкове навести таксативно, на пример: путни трошкови, дневнице учесника, смештај, 

услуге по уговору, трошкови штампања, пропагандни трошкови, материјал, котизације и сл.) 

Назив трошкова Износ укупно потребних средстава 
Износ средстава која 
се траже од Општине 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

У К У П Н О: 
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II  ПРИЛОЗИ 

(без достављених прилога, пријава на Конкурс неће бити разматрана) 
 

1. Детаљан опис пројекта – опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, 

корисници обухваћени пројектом и др. (приложити опис највише на 2 странице формат А4, уз 

детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио, 

видео, дигитални и други материјал о пројекту и подносиоцу); 

2. Листа чланова удружења (најмање 10 чланова) које својим печатом оверава удружење које 

је носилац предлога пројекта. 

 
 

III   ИЗЈАВА 
о прихватању обавезе корисника средстава у случају да Општина Алибунар суфинансира 

пројекат 
 

1. да су сви подаци који су наведени у обрасцу истинити и тачни; 

2. да ће наменски утрошити додељена средства; 

3. да ће доставити извештај о реализацији пројекта са финансијском документацијом; 

4. да ће током реализације пројекта у штампаним и електронским медијима бити јавно 

истакнута подршка Општине Алибунар. 

 
 

Место: __________________ 
 
Датум: __________________ 

М.П. 

Одговорно лице: 

  (потпис) 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

 

 

 

 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 

Трг слободе бр. 4 
26310 Алибунар 

  

 

ИЗВЕШТАЈ 

О реализацији пројекта/програма који се суфинансира средствима из буџета 

Општине Алибунар 

 

  I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив и адреса (седиште) 
корисника средстава 

 

Одговорно лице за извештај/особа 
овлашћена за заступање 

 

име и презиме _____________________________________________ 

контакт телефон ___________________________________________ 

Назив пројекта/програма  

II   ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

Време реализације програма 
(датум почетка и завршетка 
програма) 

 

Остали учесници у 
суфинансирању пројекта 
(навести назив осталих учесника у 
суфинансирању и одобрени износ) 

 

Опис реализације 
пројекта/програма 
(треба да садржи детаљан план 
реализованих садржаја, списак 
учесника, покривеност пројекта у 
медијима – преглед штампе, ТВ, 
радио, интернет, сарадња са 
установама и организацијама у 
земљи и иностранству која је 
успостављена током реализације 
пројекта, реакције јавности на 
програм, медијски спонзори и др.) 
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Сажет опис ефеката 
пројекта/програма 

 

Напомене  
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III   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
(сви новчани износи исказују се искључиво у динарима) 

Број уговора по коме су средства 
дозначена кориснику 

 

Износ средстава одобрен од 
стране Општине Алибунар 
(навести датум приспећа 
средстава) 

 

IV  ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА 
(трошкове навести таксативно) 

Број рачуна (налога, 
уговора и сл.) и назив 

издаваоца рачуна 

Износ рачуна у 
динарима 

Број и датум извода на 
коме се види промена 
стања по приложеном 
рачуну (налогу и сл.) 
оверен и потписан од 

стране корисника 

Документација о 
спроведеном 

поступку јавне 
набавке (број и датум 

документа) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Датум: 
М.П. 

     Овлашћено лице 
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81. 
 

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

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

општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Правилника о начину 

суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета 

општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине 

Алибунар на својој 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и 

невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2018. годину износи 1.900.000,00 

(словима: милиондеветстохиљада) динара, и то: 

1) за културно-уметничко стваралаштво – 900.000,00 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 2018. годину за 

следеће области: 

- активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора; 

- афирмисање људских и мањинских права; 

- развој цивилног друштва; 

- социјална заштита; 

- здравствена заштита; 

- заштита деце и старих особа; 

- борачко-инвалидска заштита; 

- заштита лица са инвалидитетом; 

- подстицање наталитета; 

- превенција и заштита од болести зависности; 

- активности пензионерских организација; 

- афирмисање женских права; 

- превенција насиља; 

- хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе 

Општине Алибунар и афирмацију грађанског активизма; 

- програми и пројекти за младе; 

- програми из области екологије; 

- развој културно-уметничког стваралаштва. 

           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. 

Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројекта. 
Минимални износ средстава који се додељује по пријави је 30.000,00 динара, а максимални 

износ је 300.000,00 динара. 
           Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може 

конкурисати за средства по овом позиву. 

Сви пројекти које су подносиоци пријава на конкурс предали биће оцењени у складу са 

мерилима и критеријумима утврђених чланом 11. Правилника о начину суфинансирања пројеката 
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удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018). 

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен 

до истека буџетске године, односно до 31.12.2018. године. 

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу (Образац 1 – Образац за пријаву на 

Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана на територији општине Алибунар), 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 (Образац 1), 

- биографију координатора програма, 

- фотокопију решења о упису организације у Регистар, 

- фотокопију оснивачког акта (статута). 

Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

           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, Комисија за оцену 

пројеката удружења грађана, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''Пријава на 

конкурс за суфинансирање програма удружења грађана – не отварати'', поштом или предајом у 

Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар. Пријаве послате на било који други начин (нпр. 

факсом или електронском поштом), или упућене на другу адресу, неће бити узете у разматрање. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
''Службеном листу општине Алибунар''. 

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока (према печату поште), без обзира на датум приспећа. 
           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. 

            

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-37/2018-04 

Датум: 15. март 2018. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Предраг Белић, с.р. 

 
 

82. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину 
суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета 
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине 
Алибунар на 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године доноси 

 

http://www.alibunar.rs/oglasiikonkursi
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

 
Члан 1. 

         Образује се Комисија за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), коју 
чине: 

1. Бошко Тијанић – председник; 

2. Адријана Сфера – члан; 

3. Зоран Срдић – члан; 

4. Илија Пенца – члан; 

5. Ивица Росић – члан; 

6. Анита Митровић – члан. 

 
Члан 2. 

          Задатак комисије из члана 1. овог Решења је да:  
1) разматра пријаве на конкурс; 

2) оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката; 

3) предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава за 

суфинансирање пројеката. 

 
Члан 3. 

          Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине 
Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду. 
 

Члан 4. 
         О праву чланова комисије на накнаду за рад у комисији, одлучиће председник општине 
Алибунар посебним актом, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у 
радним телима Општине Алибунар. 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за доделу 

средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно 
невладних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2015 и 23/2016). 

 
Члан 6. 

          Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-15/2018-04 
Датум. 15. март 2018. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 

 

83. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине 
Алибунар на 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. године доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИЗРАДЕ 
СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ  
 
 

Члан 1. 
         Образује се Радна група за координацију израде Стратегије руралног развоја општине 
Алибунар за период 2018-2021. године (у даљем тексту: Радна група). 
 

Члан 2. 
Радну групу чине: 
1. Бошко Тијанић – председник; 

2. Душан Јовановић – заменик председника; 

3. Јонел Скумпија – члан; 

4. Вишња Стефановић Диклић – члан; 

5. Илија Пенца – члан; 

6. Ивица Росић – члан. 

 
Члан 3. 

          Задатак Радне групе је да: припрема стручне податке и информације потребне за израду 
Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021.г. (у даљем тексту: Стратегија), 
предлаже мере и активности, даје сугестије, сарађује и координира потребним активностима 
неопходним за израду Стратегије, пружа и сваку другу стручну помоћ носиоцима израде Стратегије.  
 

Члан 4. 
          Радна група је дужна да по окончању израде Страгетије поднесе извештај о свом раду 
Општинском већу општине Алибунар. 
 

Члан 5. 
         О праву чланова Радне групе на накнаду за рад у комисији, одлучиће председник општине 
Алибунар посебним актом, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у 
радним телима Општине Алибунар. 
 

Члан 6. 
          Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-16/2018-04 
Датум. 15. март 2018. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 

 

84. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 
… 99/2016), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину 
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017), Општинско веће општине Алибунар на предлог 
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председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске 
управе општине Алибунар, на 52. седници одржаној дана 15. марта 2018. 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 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017), Раздео 4 – 
Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 63, економска 
класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 547.800,00 
(петсточетрдесетседамхиљадаосамсто динара и 00/100) динара за одлазак ''Центра за културу 
општине Алибунар'' на манифестацију ''Дани српског фолклора'' која се одржава 31.03.2018. у 
Малмеу за трошкове превоза. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 547.800,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – општинска управа, глава 4.02 – Центар за културу општине Алибунар, програм 13 – 
развој културе, програмска активност 1201-0001-функционисање локалних установа културе, 
функција 820 – услуге културе, позиција 187, економска класификација 422 – трошкови путовања, 
извор финансирања 01 – приходи из буџета(повећање апропријације) . 
 

Члан 3. 
Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 

намене за која се иста одобравају.  
Поменута средства пребациће се на текући рачун Центра за културу општине Алибуна број 

840-1074664-28 отвореног код Министарства финансија – Управе за трезор. 
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: 400-38/2018-04 
Датум: 15. март 2018. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 
 
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

85. 

 

Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, 
урбанизам и имовинско-правне послове, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – 
одлука УС) – (у даљем тексту: Закон), члана 16. и 19. Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 33/2016), члана 136. Закона о општем 
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управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016) и Решења бр. 1-112-81-4/2016-03-02 од 
01.12.2016. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. 

Одређује се постављање вертикалне саобраћајне сигнализације у насељеном месту 
Банатски Карловац, у улицама Књаза Милоша, Петра Драпшина и Војводе Мишића, на почетним 
деоницама предметних улица које се одвајају на десну страну од деонице државног пута IБ реда 
број 10 у смеру од Београда ка Вршцу. 

Вертикалну саобраћајну сигнализацију поставити према Ситуацији достављеној уз Предлог 
за измену режима саобраћаја унутар насељеног места Банатски Карловац, издатог од стране ЈП за 
путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'', под бројем -119/2018, од 02.03.2018. године. 
 

II. 
Налаже се ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' да: 
- изврши техничку регулацију саобраћаја из става I. овог решења постављањем 

вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са Законом и Правилником о 
саобраћајној сигнализацији, 

- да постављену вертикалну саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације. 

 
III. 

Рок за извршење овог решења је до 30.07.2018. године. 
 

IV. 
Ово Решење објавити у ''Сл. листу општине Алибунар''. 

 
 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар – Општинска управа 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: 34-19/2018-05 
13. март 2018. године 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Саша Цветковић, с.р. 
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86. 

 

 Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, 
урбанизам и имовинско-правне послове, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – 
одлука УС) – (у даљем тексту: Закон), члана 16. и 19. Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 33/2016), члана 136. Закона о општем 
управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016) и Решења бр. 1-112-81-4/2016-03-02 од 
01.12.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. 

Одређује се постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на деоници општинског пута 
Девојачки бунар – Владимировац, од раскрснице са државним путем IIБ реда број 310, у правцу ка 
насељеном месту Владимировац. 

Вертикалну саобраћајну сигнализацију поставити према Ситуацији достављеној уз Предлог 
за измену режима саобраћаја на деоници општинског пута Девојачки бунар – Владимировац, од 
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раскрснице са државним путем IIБ реда бр. 310, издатог од стране ЈП за путеве и изградњу 
''Инжењеринг општине Алибунар'', под бројем -118-/2018, од 02.03.2018. године. 
 

II. 
Налаже се ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' да: 
- изврши техничку регулацију саобраћаја из става I. овог решења постављањем 

вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са Законом и Правилником о 
саобраћајној сигнализацији, 

- да постављену вертикалну саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације. 

 
III. 

Рок за извршење овог решења је до 30.07.2018. године. 
 

IV. 
Ово Решење објавити у ''Сл. листу општине Алибунар''. 

 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар – Општинска управа 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: 34-20/2018-05 
13. март 2018. године 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Саша Цветковић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

АКТИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

80. Правилник о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно 
невладиних организација средствима буџета општине Алибунар 

1 

81. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и 
невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2018. годину 

13 

82. Решење о образовању Комисије за оцену пројеката удружења грађана 14 

83. Решење о образовању Радне групе за координацију израде Стратегије руралног 

развоја општине Алибунар за период 2018-2021. године 

15 

84. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 16 

 
АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

85. Решење (постављање вертикалне саобраћајне сигнализације у Б.Карловцу) 17 

86. Решење (постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинском путу 

Девојачки бунар - Владимировац) 

19 

   

   

  
 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
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Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 
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