
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 39. Алибунар, 20. фебруар 2020. године Бесплатан примерак Број 6 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

24. 

 

Приликом израде предлога Решења о образовању Стручне комисије за оцену пројеката 
поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 
из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2020. години (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 4/2020), дошло је до техничке грешке у уношењу текста, која је уочена и по 
службеној дужности исправљена, те се даје 
 

ИСПРАВКА РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ  

НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

У 2020. ГОДИНИ 

 
I 

Исправља се Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс 
општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисања на територији општине Алибунар у 2020. години, тако да гласи: 
 

''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 24 Закона о јавном информисању и медијима 

(''Сл.гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016–аутентично тумачење), чланова 19-22. Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(''Службени гласник РС'', бр. 16/2016 и 8/2017), члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 

текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и Јавног конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 

Алибунар у 2020. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 1/2020), Општинско веће општине 

Алибунар на својој 110. седници одржаној дана 06. фебруара 2020. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ  

НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

У 2020. ГОДИНИ 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 2 

Члан 1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на 

територији општине Алибунар у 2020. години (у даљем тексту: Стручна комисија), у коју се именују: 

1. Мирјана Васић из Шида – на предлог Асоцијације електронских медија Војводине; 

2. Данијела Ђаковић из Сремске Митровице – на предлог ''Нова мрежа Србије'' из Обреновца; 

3. Борис Павлов – медијски стручњак из Новог Сада. 

На основу члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања, Стручна комисија на својој првој седници бира председника комисије. 

Стручна комисија има секретара. Секретар Стручне комисије је Илија Пенца, запослен у 

Општинској управи општине Алибунар. 

 

Члан 2. 

Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима 

утврђеним Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Алибунар у 2020. години и да предложи Општинском већу 

општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.  

Уз предлог Стручна комисија је дужна да предложи и износ којим ће се финансирати пројекти 

за које је Стручна комисија утврдила да испуњавају услове суфинансирања. 

 

Члан 3. 

Стручна комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе 

Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду. 

 

Члан 4. 

Чланови и секретар Стручне комисије имају право на накнаду за рад у Стручној комисији, у 

складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине 

Алибунар. 

О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине. 

 

Члан 5. 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-9/2020-04 

Алибунар, 06. фебруара 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић'' 

 

II 
Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Душан Дакић, с.р. 
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25. 
 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области 

спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма 

Фудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу 

од 1.100.000,00 (словима: једанмилионстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. годину, 

коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине 

Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана 

од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 
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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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 1.248.690,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 1.100.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора 

износе 148.690,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-1/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

26. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Рукометни клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 900.000,00 (словима: деветстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 1.490.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 1.490.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 
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2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-2/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

27. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Кошаркашки клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 
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4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 2.053.500,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 550.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора 

износе 1.503.500,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 8 

Број: 403-42-3/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

28. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Карате клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у 

износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 
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Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 550.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 450.000,00 динара, док је сопствено учешће 100.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-4/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

29. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
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општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Шаховски клуб ''Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 125.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 125.000,00 динара, док сопственог учешћа нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 
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преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-5/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

30. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Омладински фудбалски клуб ''Пролетер'' из Банатског Карловца (у даљем 

тексту: Корисник средстава) у износу од 1.900.000,00 (словима: 

једанмилиондеветстохиљада) динара. 
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2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 2.500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 1.600.000,00 динара, сопствено учешће у износу од 200.000,00, а средстава добијена из 

других извора у износу од 700.000,00. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-6/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

31. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Рукометни клуб ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 1.600.000,00 (словима: једанмилионшестстохиљада) 

динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 2.100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 1.600.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора 

износе 500.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-7/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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32. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Аеро клуб ''Михајло Петровић'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 160.000,00 (словима: стошездесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 
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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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 320.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 320.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-8/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

33. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Шаховски клуб ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 125.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 125.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-9/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

34. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Кошаркашки клуб ''Југобанат'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 
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5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 869.500,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 400.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе 

469.500,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-10/2020-04 
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Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

35. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Карате клуб ''Нуките'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 450.000,00 (словима: четристопедесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 21 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 450.000,00 динара, док је сопствено учешће у износу од 150.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-11/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

36. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 
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финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Рукометни клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 500.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 
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преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-12/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

37. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Карате клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 
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3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 480.000,00 динара, док је сопствено учешће у износу од 120.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
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ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-13/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

38. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Стонотениски клуб ''Рапид'' из Николинаца (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 900.000,00 (словима: деветстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 
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спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 1.240.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 1.200.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора 

износе 40.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-14/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

39. 

 

На основу чланова 20. и 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), члана 11. Одлуке о условима и 
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начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Кошаркашки клуб ''Омладинац 72'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 300.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 300.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 
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Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-15/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

40. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Банат'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у 

износу од 700.000,00 (словима: седамстохиљада) динара. 
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2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 800.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 800.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-16/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

41. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Шаховски клуб ''Агростепа'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у 

износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 
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општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 125.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 125.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-17/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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42. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Стонотениски клуб ''Банатул'' из Локава (у даљем тексту: Корисник средстава) 

у износу од 700.000,00 (словима: седамстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 
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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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 840.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 800.000,00 динара, док сопствено учешће износи 40.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-18/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

43. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 34 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Добрица'' из Добрице (у даљем тексту: Корисник средстава) 

у износу од 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 600.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 
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2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-19/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

44. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Јаношик'' из Јаношика (у даљем тексту: Корисник средстава) 

у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 
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4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 500.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Број: 403-42-20/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

45. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада Фудбалског савеза'', 

подносиоца програма Фудбалски савет општине Алибунар (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 
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Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 450.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 420.000,00 динара, док сопствено учешће износи 30.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-21/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

46. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 
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финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада удружења'', подносиоца 

програма Удружење спортских риболоваца ''Бабушка'' из Јаношика (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 95.000,00 (словима: деведесетпетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 150.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 150.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 
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преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-22/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

47. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада Удружења'', подносиоца 

програма Удружење спортских риболоваца ''Смуђ'' из Алибунара (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 95.000,00 (словима: деведесетпетхиљада) динара. 
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2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 280.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 183.960,00 динара, док сопствено учешће износи 96.040,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-23/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

48. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада удружења'', подносиоца 

програма Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС-397 ''Арап'' из 

Владимировца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 50.000,00 (словима: 

педесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 120.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 120.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-24/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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49. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Програм рада Спортског савеза за 

2020.г.'', подносиоца програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у 

даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 5.300.000,00 (словима: 

петмилионатристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 
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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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 6.500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 6.500.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-25/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

50. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Школски спорт 2020'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 500.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 
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2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-26/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

51. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Манифестације 2020.г.'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 550.000,00 (словима: петстопедесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 48 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 600.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Број: 403-42-27/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

52. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 

финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Спортски лекар 2020'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 1.200.000,00 (словима: једанмилиондвестохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 50 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 1.200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су 

у износу од 1.200.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 

преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-28/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

53. 

 

На основу чланова 20. и 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), 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) и члана 30. Правилника о одобравању и 
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финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 

111. седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2020. години, назив програма: ''Спорт за све 2020'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 49/2019). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам 

дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 109. седници одржаној дана 31. јануара 2020. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета 

општине Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да су 

Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

49/2019) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области 

спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 19.600.000,00 динара, као подршка 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 31. јануара 2020. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

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 тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном 

конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

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. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност 

пројекта износи 100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у 

износу од 100.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту: 

Комисија). Комисија је дана 10. фебруара 2020. године одржала седницу на којој је извршила стручни 
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преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског 

већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-42-29/2020-04 

Алибунар, 19. фебруара 2020. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

54. 

 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 

83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут.тумач.), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени 

гласник РС'', бр.16/2016 и 8/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на основу образложеног предлога Стручне 

комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 

2020. години, Општинско веће општине Алибунар на својој 112. седници одржаној дана 20. фебруара 

2020. године доноси следећe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

I 

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на 

предлог Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 53 

територији општине Алибунар у 2020. години (у даљем тексту: Стручна комисија) и у складу са Јавним 

конкурсом за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Aлибунар у 2020. години (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 1/2020) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује 

средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 7.600.000,00 динара за суфинансирање 

следећих пројеката: 

1) за реализацију пројекта ''Алибунар у фокусу јавности'', подносиоца пројекта ''EVRŠAC 

GROUP'' д.о.о. Вршац, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.500.000,00 

динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.110.000,00 

динара; 

2) за реализацију пројекта ''Општина Алибунар – будућност у огледалу садашњости'', 

подносиоца пројекта ''Старт пресс'' д.о.о. за издавачку и трговинску делатност из 

Панчева, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 1.450.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 350.000,00 динара; 

3) за реализацију пројекта ''Породични магазин РОВИНА'', подносиоца пројекта Словачки 

издавачки центар д.о.о. Бачки Петровац, траженог износа средстава за суфинансирање 

пројекта 211.750,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу 

од 50.000,00 динара; 

4) за реализацију пројекта ''Учешће недељних новина Вршачке Вести у подизању нивоа 

локалног информисања грађана, као и локалне заједнице у целини за општину 

Алибунар издавањем странице АЛИБУНАРСКЕ ВЕСТИ у оквиру недељника Вршачке 

Вести'', подносиоца пројекта Д.О.О. ''Вршалица'' из Вршца, траженог износа средстава за 

суфинансирање пројекта 1.200.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у 

суфинансирању у износу од 650.000,00 динара; 

5) за реализацију пројекта ''Инвестиције и развој Алибунара – серија текстова'', 

подносиоца пројекта Центар за информисање, образовање и предузетништво ''ОБЛАК'' 

Панчево, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.040.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 260.000,00 динара; 

6) за реализацију пројекта ''Buna ziua – емисија на румунском језику'', подносиоца пројекта 

''Wagner production'' д.о.о. Панчево, траженог износа средстава за суфинансирање 

пројекта 900.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу 

од 550.000,00 динара; 

7) за реализацију пројекта ''Свакодневно учешће и значајан утицај ТВ РАДИО ЛАВ у 

информисању становника Општине Алибунар, као и активностима локалне заједнице 

у целини у оквиру дневне и недељне ТВ емисије у пројекту АЛИБУНАРСКЕ 

ОПШТИНСКЕ АКТУЕЛНОСТИ'', подносиоца пројекта Телевизија ''РАДИО ЛАВ'' Вршац, 

траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.700.000,00 динара, утврђује се 

износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.000.000,00 динара; 

8) за реализацију пројекта ''Алибунар инфо'', подносиоца пројекта Ана Абрамовић ПР 

производња кименатографских дела, аудио-визуелних производа и ТВ програма ''AB 

MEDIA'' из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 700.000,00 

динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 400.000,00 динара; 

9) за реализацију пројекта ''Веште женске руке'', подносиоца пројекта ''NS VID MEDIA'' Д.О.О. 

Нови Сад, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 800.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 600.000,00 динара; 

10) за реализацију пројекта ''Мој Алибунар'', подносиоца пројекта Регионална телевизија 

''Банат'' д.о.о. за производњу и емитовање радио и телевизијској програма из Вршца, 

траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 3.196.000 динара, утврђује се износ 

учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.050.000,00 динара; 

11) за реализацију пројекта ''АЛИБУНАР МОЈ КРАЈ – 2020 Интернет прозор у свет'', 

подносиоца пројекта Милена Вашалић ПР аудио-видео продукција ''Local production'' из 
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Вршца, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 700.000,00 динара, утврђује 

се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 480.000,00 динара; 

12) за реализацију пројекта ''Мој град, мој парламент'', подносиоца пројекта ''ВИДЕОНЕТ'' 

д.о.о. Београд, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 150.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 100.000,00 динара; 

13) за реализацију пројекта ''Алибунар правовремено'', подносиоца пројекта ''Дунав 

продукција'' д.о.о. Нови Сад, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 

1.790.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

500.000,00 динара. 

14) за реализацију пројекта ''Мултикултурална радио репортажна емисија о људима који су 

се определили да раде и живе на селу, под називом МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИК'', 

подносиоца пројекта Д.О.О. ''Danelli'' - Радио ''ФАР'' из Алибунара, траженог износа 

средстава за суфинансирање пројекта 600.000,00 динара, утврђује се износ учешћа 

општине у суфинансирању у износу од 500.000,00 динара. 

 

II 

Општинско веће прихвата предлог Стручне комисије да се не подрже пријаве следећих 

подносилаца: 

1) ''Дневник'' а.д. за новинско-издавачку делатност из Новог Сада за реализацију пројекта 

''Живот – производња здраве хране и лековито биље''; 

2) ''Proglas Public relations'' д.о.о. из Београда за реализацију пројекта ''Водич кроз дијабетес''; 

3) ''Дневник-Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада за реализацију пројекта ''Мултикултуралност 

као компаративна предност за развој руралног туризма као делатности која би могла 

упослити незапослена лица, а посебно жене на територији општине Алибунар''; 

4) Културно-просветно информативно удружење ''Просперитет'' Бела Црква за реализацију 

пројекта ''Румунски обичаји и култура у општини Алибунар''; 

5) ''Мултикултура Србије'' из Велике Врбнице код Крушевца за реализацију пројекта ''Права и 

могућности запошљавања инвалида рада у Алибунару''; 

6) ''Новости дана.рс'' д.о.о. из Ниша за реализацију пројекта ''Наталитет је Алибунару 

приоритет''; 

7) Д.О.О. ''Реорганизација'' из Ниша за реализацију пројекта ''Туризам и угоститељство као лек 

за незапосленост и сиромаштво у Општини Алибунар''; 

8) ''Alo media system'' д.о.о. Београд за реализацију пројекта ''Лепа Србија – Алибунар''; 

9) Агенција за маркетинг и рекламу ''Монтенегро'' из Качарева за реализацију пројекта ''Је л' 

родило? у Алибунару''; 

10) Независно друштво новинара Војводине Нови Сад за реализацију пројекта ''VOICE – 

Vojvođanski istraživačko-analitički centar''. 

 

III 

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без 

одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно 

обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. 

 

IV 

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2020. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 49/2019). 

 

VI 

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и 

медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ за 

праћење реализације суфинансираног пројекта. 
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VII 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 108. седници одржаној дана 10.01.2020. године 

расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2020. години (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 1/2020) – у даљем тексту: Јавни конкурс. Према тексту Јавног конкурса, рок за 

подношење пријава је 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник''. Јавни 

конкурс објављен је дана 14.01.2020. године у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада, тако да рок за 

подношење пријава траје од 15. јануара 2020. године до 03. фебруара 2020. године. 

Пре расписивања Јавног конкурса, Комисија за контролу државне помоћи донело је Решење, 

број 401-00-00222/2019-01/2 од 26.12.2019.г., којим се дозвољава државна помоћ која се додељује у 

складу са Нацртом јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2020. години. 

Према тексту Јавног конкурса, средства за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2020. години, 

опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину у износу од 7.600.000,00 динара. 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ 

средстава који се може одобрити по пројекту је 3.200.000,00 динара. 

Што се тиче обавезне документације коју је потребно доставити, Јавним конкурсом утврђено је 

следеће: ''Учесник Јавног конкурса је обавезан да достави: 

1. попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се 

преузима са сајта Општине Алибунар www.alibunar.org.rs: 

- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 

- Образац 2 – табела: попуњен буџет пројекта. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 

- Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати (да нема блокиран рачун); 

- Решење о регистрацији из регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са 

подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће 

узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре); 

- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске 

медије; 

- Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити 

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве 

производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и 

радијског програма); 

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена 

државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у 

претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком 

основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције; 

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена 

државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја 

за телевизију; 

- Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)''. 

У складу са одредбама чланова 10. и 11. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Алибунар је 
посебним решењем из реда запослених у Општинској управи општине Алибунар образовао Стручну 
службу за проверу документације поднете по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката 

http://www.alibunar.org.rs/
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производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 
2020. години (у даљем тексту: Стручна служба), решење бр. 020-4/2020-04 од 17.01.2020.г. Задатак 
Стручне службе је да изврши проверу документације поднете по Јавном конкурсу. Провера 
документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова. Стручна 
служба је утврдила да су све поднете пријаве достављене благовремено и да су потпуне.   

Општинско веће општине Алибунар је на својој 110. седници донело Решење о образовању 

Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине 

Алибунар у 2020. години, бр. 020-9/2020-04 од 06.02.2020.г., на предлог новинарских и медијских 

удружења, регистрованих најмање три године пре датума расписивања конкурса. Стручна комисија је 

образована у саставу: 1) Мирјана Васић из Шида – на предлог Асоцијације електронских медија 

Војводине; 2) Данијела Ђаковић из Сремске Митровице – на предлог ''Нова мрежа Србије'' из 

Обреновца; 3) Борис Павлов – медијски стручњак из Новог Сада. 

Чланови Стручне комисије су на седници одржаној дана 19.02.2020.г. приступили прегледању и 

разматрању конкурсних пријава, које одговарају условима конкурса. Комисија је прегледала буџете 

пројеката и оценила њихову оправданост и сврсисходност, квалитет медијског садржаја и одрживост 

пројекта, утврђујући укупан износ који може да се одобри по пројекту и нами средстава на основу 

поднетих предлога буџета пројекта. 

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се подрже следећи 

пројекти: 

1. Подносилац пројекта ''EVRŠAC GROUP'' д.о.о. Вршац конкурисали су предлогом пројекта 

''Алибунар у фокусу јавности''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је 

у року. Конкурсна комисија сматра да је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и 

изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Овде се посебно мисли на значај теме са 

аспекта унапрешења квалитета живота друштвене заједнице, степена утицаја пројекта на 

квалитет информисања циљне групе, мерљивост индикатора који омогућавају праћење 

реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Предложене 

пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је 

интереса. 

2. Подносилац пројекта ''Старт пресс'' д.o.o. за издавачку и трговинску делатност Панчево 

конкурисали су предлогом пројекта ''Општина Алибунар – будућност у огледалу 

садашњости''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру 

мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног 

информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост 

пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 

медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

3. Подносилац пројекта Словачки издавачки центар д.о.о. Бачки Петровац конкурисали су 

предлогом пројекта ''Породични магазин РОВИНА''. Документација коју су поднели била је 

комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, 

подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје 

потпуна усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и 

потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и 

од јавног је интереса. 
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4. Подносилац пројекта Д.О.О. ''Вршалица'' из Вршца конкурисали су предлогом пројекта ''Учешће 

недељних новина Вршачке Вести у подизању нивоа локалног информисања грађана, као 

и локалне заједнице у целини за општину Алибунар издавањем странице АЛИБУНАРСКЕ 

ВЕСТИ у оквиру недељника Вршачке Вести''. Документација коју су поднели била је 

комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, 

подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје 

потпуна усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и 

потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и 

од јавног је интереса. 

5. Подносилац пројекта Центар за информисање, образовање и предузетништво ''ОБЛАК'' 

Панчево конкурисали су предлогом пројекта ''Инвестиције и развој Алибунара – серија 

текстова''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере 

у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног 

информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост 

пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Посебну вредност даје видљивост пројекта, као и 

степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта. Буџет је прецизан и 

добро разрађен. Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и 

потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и 

од јавног је интереса. 

6. Подносилац пројекта ''Wagner production'' д.о.о. Панчево конкурисали су предлогом пројекта 

''Buna ziua – емисија на румунском језику''. Документација коју су поднели била је комплетна и 

пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да 

оствари интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предложене 

пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је 

интереса. 

7. Подносилац пројекта Телевизија ''РАДИО ЛАВ'' Вршац конкурисали су предлогом пројекта 

''Свакодневно учешће и значајан утицај ТВ РАДИО ЛАВ у информисању становника 

Општине Алибунар, као и активностима локалне заједнице у целини у оквиру дневне и 

недељне ТВ емисије у пројекту АЛИБУНАРСКЕ ОПШТИНСКЕ АКТУЕЛНОСТИ''. 

Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је 

предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. 

Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта 

са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског 

плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у 

области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

Тема је важна и од јавног је интереса. 

8. Подносилац пројекта Ана Абрамовић ПР производња кименатографских дела, аудио-

визуелних производа и ТВ програма ''AB MEDIA'' из Београда конкурисала је предлогом 

пројекта ''Алибунар инфо''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у 

року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у 

области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 20.02.2020. 

 

 

 

Број 6– Страна 58 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и 

изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности 

доприносе развоју медијског плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

9. Подносилац пројекта ''NS VID MEDIA'' Д.О.О. Нови Сад конкурисали су предлогом пројекта 

''Веште женске руке''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У 

оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области 

јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и 

изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности 

доприносе развоју медијског плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

10. Подносилац пројекта Регионална телевизија ''Банат'' д.о.о. за производњу и емитовање 

радио и телевизијској програма из Вршца конкурисали су предлогом пројекта ''Мој 

Алибунар''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру 

мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног 

информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост 

пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 

медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

11. Подносилац пројекта Милена Вашалић ПР аудио-видео продукција ''Local production'' из 

Вршца конкурисала је предлогом пројекта ''АЛИБУНАР МОЈ КРАЈ – 2020 Интернет прозор у 

свет''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у 

којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног 

информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост 

пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 

медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

12. Подносилац пројекта ''ВИДЕОНЕТ'' д.о.о. Београд конкурисали су предлогом пројекта ''Мој 

град, мој парламент''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У 

оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области 

јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и 

изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности 

доприносе развоју медијског плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

13. Подносилац пројекта ''Дунав продукција'' д.о.о. Нови Сад конкурисали су предлогом пројекта 

''Алибунар правовремено''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у 

року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у 

области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и 

изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности 
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доприносе развоју медијског плурализма и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

14. Подносилац пројекта Д.О.О. ''Danelli'' - Радио ''ФАР'' из Алибунара конкурисали су предлогом 

пројекта ''Мултикултурална радио репортажна емисија о људима који су се определили да 

раде и живе на селу, под називом МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИК''. Документација коју су поднели 

била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, 

подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје 

потпуна усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и 

потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и 

од јавног је интереса. 

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се не подрже 

пројекти следећих подносилаца: 

1) ''Дневник'' а.д. за новинско-издавачку делатност из Новог Сада за реализацију пројекта ''Живот – 

производња здраве хране и лековито биље'' – комисија сматра да пројекат у целости не 

испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''мере у којој је предложена 

пројекта активност подобна је да оствари јавни интерес у области јавног информисања''). 

Пријава на конкурс није назначена. Опис активнсоти је уопштен, а план није прецизно разрађен. 

Индикатори резултата нису прецизно разрађени; 

2) ''Proglas Public relations'' д.о.о. из Београда за реализацију пројекта ''Водич кроз дијабетес'' - 

комисија сматра да пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. 

Правилника (''мере у којој је предложена пројекта активност подобна је да оствари јавни интерес 

у области јавног информисања''). Наиме, план  реализације пројектних активности није 

усаглашен са динамиком исказаном по месецима. У обрасцу 1. пријаве за пројектно 

суфинансирање из области јавног информисања није назначена пријава на конкурс. У оквиру 

Планираних активнсоти једна емисија недељно је мало, а буџет је у односу на то 

предимензиониран; 

3) ''Дневник-Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада за реализацију пројекта ''Мултикултуралност као 

компаративна предност за развој руралног туризма као делатности која би могла упослити 

незапослена лица, а посебно жене на територији општине Алибунар'' – комисија сматра да 

пројекат у целости не испуњава критеријум изи члана 18. став 1. тачка 2. алинеја 3. Правилника 

(''мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта''); 

4) Културно-просветно информативно удружење ''Просперитет'' Бела Црква за реализацију пројекта 

''Румунски обичаји и култура у општини Алибунар'' – комисија сматра да пројекат у целости не 

испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника (''економска 

оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности''), јер не показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, те је евидентна економска 

неоправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Такође, пројекат у 

целости не испуњава критеријум из тачке 2. алинеја 3. истог члана и става Правилника, односно 

индикатори који омогућавају праћење реализације пројекта нису јасно мерљиви; 

5) ''Мултикултура Србије'' из Велике Врбнице код Крушевца за реализацију пројекта ''Права и 

могућности запошљавања инвалида рада у Алибунару'' – комисија сматра да пројекат у целости 

не испуњва критеријум из члана 18. став 1. тачка 2. алинеја 1. Правилника, односно не постоји 

усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, затим алинеја 2, (степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе),алинеја 

3. (мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта), као и алинеја 4. 

(разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта); 
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6) ''Новости дана.рс'' д.о.о. из Ниша за реализацију пројекта ''Наталитет је Алибунару приоритет'' - 

Алибунару'' – комисија сматра да пројекат у целости не испуњва критеријум из члана 18. став 1. 

тачка 2. алинеја 1. Правилника, односно не постоји усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, затим алинеја 2, (степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе) и алинеја 3. (мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта). Такође, не испуњава у потпуности услове из тачке 4. 

алинеја 2. истог члана и става (економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и 

пројектне активности); 

7) Д.О.О. ''Реорганизација'' из Ниша за реализацију пројекта ''Туризам и угоститељство као лек за 

незапосленост и сиромаштво у Општини Алибунар'' - комисија сматра да пројекат у целости не 

испуњва критеријум из члана 18. став 1. тачка 2. алинеја 3. Правилника (мерљивост индикатора 

који омогућавају праћење реализације пројекта). Такође, не испуњава у потпуности услове из 

тачке 4. алинеја 1. (прецизност и разрађеност буџета пројекта), као и алинеја 2. (економска 

оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности); 

8) ''Alo media system'' д.о.о. Београд за реализацију пројекта ''Лепа Србија – Алибунар'' - комисија 

сматра да пројекат у целости не испуњва критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. 

Правилника (усклађеност пројекта са реалиним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група), као ни из алинеје 4. (нису идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група). 

Такође, не испуњава у потпуности услове из тачке 4. алинеја 1. истог члана и става (прецизност 

и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима); 

9) Агенција за маркетинг и рекламу ''Монтенегро'' из Качарева за реализацију пројекта ''Је л' 

родило? у Алибунару'' – комисија сматра да пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 

18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника (прецизност и разрађеност буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима), као и алинеја 2.  

(економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности), јер је 

евидентна економска неоправданост предлога буџет ау односу на циљ и пројектне активности. 

Такође, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 2, алинеја 3. 

Правилника, јер нема прецизне мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта; 

10) Независно друштво новинара Војводине Нови Сад за реализацију пројекта ''VOICE – Vojvođanski 

istraživačko-analitički centar'' – комисија сматра из члана 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника 

(економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности), јер је 

евидентна економска неоправданост предлога буџет ау односу на циљ и пројектне активности. 

Такође, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 2. алинеја 3., јер 

нема прецизне мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. Исто 

тако, пријава на конкурс није назначена. 

 

Општинско веће општине Алибунар у потпуности је прихватило аргументоване предлоге Стручне 

комисије, због чега је донето решење као у диспозитиву.  

Решење  је коначно. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-8/2020-04 

Алибунар, 20. фебруара 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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24. Исправка Решења о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на 
конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2020. 
години 

1 

25. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (ФК ''Будућност'' Алибунар) 

3 
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програма у области спорта у 2020. години (Кошаркашки клуб ''Будућност'' Алибунар) 

6 

28. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (Карате клуб ''Будућност'' Алибунар) 
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29. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (ШК ''Будућност'' Алибунар) 

9 

30. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (ОФК ''Пролетер'' Б.Карловац) 

11 

31. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (РК ''Б.Карловац'' Б.Карловац) 

13 
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15 

33. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (ШК ''Б.Карловац'' Б.Карловац) 

16 

34. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (Кошаркашки клуб ''Југобанат'' 
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18 

35. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
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програма у области спорта у 2020. години (СТК ''Рапид'' Николинци) 

25 

39. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (Кошаркашки клуб ''Омладинац 72'' 
Иланџа) 

26 

40. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
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32 
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33 
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програма у области спорта у 2020. години (ФК ''Јаношик'' Јаношик) 

35 

45. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2020. години (Фудбалски савез општине Алибунар) 

37 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 
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52 
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