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224. 

 

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 47/2019) и члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на основу извештаја Комисије 

за оцену пројеката удружења грађана, Општинско веће општине Алибунар на својој 96. седници 

одржаној дана 30. јула 2019. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за 

програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја 

Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним 

конкурсом за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из 

буџета општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2019) – у 

даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета 

Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката у 2019. години: 

1) за пројекат: ''Програмске активности у 2019.г.'', подносиоца Пројекта: Међуопштинска 

организација глувих и наглувих из Панчева, укупан износ од 80.000 динара; 

2) за пројекат: ''Редовне програмске активности за 2019. годину'', подносиоца Пројекта: 

Међуопштинска организација Савеза слепих Србије - Панчево, укупан износ од 80.000 

динара; 

3) за пројекат: ''Организација XVII међуградске и VIII међународне изложбе голубова, живине, 

кунића и птица Алибунар 2019'', подносиоца Пројекта: Удружење узгајивача глубова, 

живине, кунића и птица ''Голуб 1985'' из Алибунара, укупан износ од 60.000 динара; 

4) за пројекат: ''Банатска оаза – језеро Бели Багер'', подносиоца Пројекта: Удружење 

спортских риболоваца ''Пешчара'' из Банатског Карловца, укупан износ од 60.000 динара; 

5) за пројекат: ''На млину који ради нема паучине'', подносиоца Пројекта: Удружење жена 

''Јаношичанка'' из Јаношика, укупан износ од 80.000 динара; 
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6) за пројекат: ''Функционисање Савета аматерских позоришта Румуна и организовање више 

манифестација посвећене позоришном аматеризму'', подносиоца Пројекта: Савез 

аматерски позоришта Румуна у АП Војводини, Република Србија,, укупан износ од 50.000 

динара; 

7) за пројекат: ''Афирмисање и промовисање културних вредности Румуна у општини 

Алибунар у 2019. години'', подносиоца Пројекта: Центар народне уметности, укупан износ 

од 100.000 динара; 

8) за пројекат: ''Сликарска колонија'', подносиоца Пројекта: МОМС из Јаношика, укупан износ 

од 30.000 динара; 

9) за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца Пројекта: 

Удружење ''Етно арт БРАКОС'' из Алибунара, укупан износ од 100.000 динара; 

10) за пројекат: ''Програмске активности Црквено-градског хора Света Три Јерарха'', 

подносиоца Пројекта: Црквено-градски хор ''Света Три Јерарха'' из Алибунара, укупан 

износ од 150.000,00 динара; 

11) за пројекат: ''Буди активна'', подносиоца пројекта: Женска мултиетничка група из Селеуша, 

укупан износ од 100.000,00 динара; 

12) за пројекат: ''Позорична представа Балкански шпијун Душана Ковачевића'', подносиоца 

пројекта: Позориште ''КОНУ АЛЕКУ'' из Алибунара, укупан износ од 100.000,00 динара; 

13) за пројекат: ''Израда предмета у етно стилу, модернијег изгледа и примерено времену у 

којем живимо'', подносиоца пројекта: Удружење креативних жена ''Карловчанке'' из 

Банатског Карловца, укупан износ од 90.000,00 динара; 

14) за пројекат: ''Лов на владимировачку лисицу и шакала'', подносиоца пројекта: Ловачко 

друштво ''Срндаћ'' из Алибунара, укупан износ од 69.000,00 динара; 

15) за пројекат: ''Традиционални производи Колоније'', подносиоца пројекта: Удружење жена 

''Марија Прита'' из Селеуша, укупан износ од 100.000,00 динара; 

16) за пројекат: ''Резервни старешина у нашој средини'', подносиоца пројекта: Организација 

резервних војних старешина из Алибунара, укупан износ од 30.000,00 динара; 

17) за пројекат: ''Афирмација грађанског активизма и подизање еколошђке свести кроз 

радионице и практичан рад са социјално угроженим категоријама'', подносиоца пројекта: 

Удружење ''Banaterra'', укупан износ од 120.000,00 динара 

18) за пројекат: ''Хоћу да учим'', подносиоца пројекта: Удружење грађана ''Деца Баната'', укупан 

износ од 100.000,00 динара. 

 

II 

Као неблаговремена није разматрана пријава пројекта: ''Промовисање, неговање, 

афирмисање и развој културно-уметничког аматеризма и очување и неговање културно-уметничких 

традиција румунске националне мањине'', подносиоца пројекта: Културно-уметничко друштво ''Doina 

Alibunarului'' из Алибунара. 

На предлог надлежне Комисије, није прихваћено суфинансирање следећих пројеката, чији 

предлози су достављени благовремено: 

1) за пројекат: ''Дани Рома 2019'', подносиоца пројекта: Удружење ''Ромска снага – Romenđi 

zor'' из Иланџе; 

2) за пројекат: ''Фестивал народних коледа (Селеуш'', подносиоца пројекта: Фондација 

''Protopop Traian Oprea'' из Вршца.  

 

III 

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 19/2019). 

 

IV 

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 16. Правилника о начину 

суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета 
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општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), председник Општине и корисник 

средстава закључиће одговарајући уговор. 

 

V 

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

Алибунар''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-54/2019-04 

Алибунар, 30. јули 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 
 

225. 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на основу извештаја Комисије 

за оцену пројеката цркава и верских заједница, Општинско веће општине Алибунар на својој 96. 

седници одржаној дана 30. јула 2019. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

I 

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за 

програме и пројекте цркава и верских организација, а на основу извештаја Комисије за оцену 

пројеката цркава и верских заједница (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за 

финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 

2019.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 20/2019) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско 

веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање 

следећих пројеката: 

1) за пројекат ''Довршење изградње храма Светог Петра и Павла'', подносиоца Пројекта: 

Српска православна црквена општина Банатски Карловац, укупан износ од 300.000 динара; 

2) за пројекат: ''Покривање храма новим црепом'', подносиоца Пројекта: Српска православна 

црквена општина Добрица, укупан износ од 680.000 динара; 

3) за пројекат: ''Реновирање унутрашњости цркве'', подносиоца Пројекта: Румунска 

православна црква Локве, укупан износ од 200.000 динара; 

4) за пројекат: ''Замена столарије и куповина опреме за потребе цркве'', подносиоца Пројекта: 

Савез баптистичких цркава у Србији - Баптистичка црква Алибунар, укупан износ од 

100.000 динара; 

5) за пројекат: ''Радови на кровној конструкцији цркве''', подносиоца Пројекта: Српска 

православна црквена општина Владимировац, укупан износ од 400.000 динара; 

6) за пројекат: ''Санација кровне конструкције зграде цркве'', подносиоца Пројекта: Румунска 

православна црква Владимировац, укупан износ од 200.000 динара; 
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7) за пројекат: ''Обнова фасаде и кречење'', подносиоца Пројекта: Румунска православна 

црква Селеуш, укупан износ од 300.000 динара; 

8) за пројекат: ''Изградња капелице код извора'', подносиоца Пројекта: Румунска православна 

црква Алибунар, укупан износ од 300.000 динара. 

 

II 

Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се не одобри 

суфинансирање пројекта ''Адаптација парохијског дома'', подносиоца Пројекта: Румунска православна 

црква Алибунар, због тога што је прихваћено суфинансирање другог пројекта истог предлагача. 

Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се због недовољности 

расположивих средстава, иако су предлози пројеката благовремено достављени, не прихвати 

суфинансирање пројеката које су поднели следећи учесници конкурса:  

1) предлог пројекта: ''Санација храма Сабора српских светитеља СПЦ у Селеушу'', 

подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Селеуш; 

2) предлог пројекта: ''Рестаурација икона на иконостасу у храму Светог оца Николаја у 

Иланџи'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Иланџа; 

3) предлог пројекта: ''Обнова спољне фасаде при храму Свете благовести СПЦ у Алибунару'', 

подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Алибунар; 

4) предлог пројекта: ''Радови на санацији фасаде, електичне инсталације и прозора на 

католичкој цркви'', подносиоца Пројекта: Римокатоличка жупа ''Света Ана'' Јерменовци – 

Католичка црква Алибунар ''Краљица круне''.  

Општинско веће општине Алибунар предлаже да подносиоци пројеката из претходног става 

затраже суфинансирање пројеката из других извора. 

 

III 

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018 и 19/2019). 

 

IV 

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских 

средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 

1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор. 

 

V 

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

Алибунар''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-55/2019-04 

Алибунар, 30. јули 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

 
 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 01.08.2019. 

 

 

Број 26 – Страна 5 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

224. Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте 
удружења грађана односно невладиних организација за 2019. годину 

1 

225. Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте 
цркава и верских организација 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић,  
Аница Бабић, Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић,  

Вукоман Пајевић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


