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Број 27

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
207.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/2009;
81/2009 – исправка; 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 21/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 –
Одлука УС и 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 15. став 1. тачка 6) и члана 58.
став 1. тачка 2) Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/2008;
13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 7. Одлуке о постављању привремених објеката на
јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/2009; 11/2010; 12/2010; 3/2011; 7/2011,
9/2011 и 15/11) – (у даљем тексту: Одлука), Општинско веће општине Алибунар на 78. седници,
одржаној дана 30. јула 2015. доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком се одређује расписивање јавног огласа за прикупљање понуда за закуп
локације за постављање привременог објекта на јавној површини у насељеном месту
Владимировац, ознаке ``П``, на делу јавне површине парцела топ. бр. 4170. к.о. Владимировац,
у ширини од 15,00m и дужини од 57,00m.
Предметна локација је одређена и предвиђена у Програму привременог коришћења
грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/2001; 6/2001; 8/2004; 8/2005;
2/2010; 7/2010; 9/2010; 2/2011; 5/2011; 10/2011; 16/2011, 14/2012, 29/2012, 4/2013 и 14/2014) – (у
даљем тексту: Програм) и то изменама поменутог акта објављеним у ``Сл. листу општине
Алибунар`` бр. 2/2010.
Члан 2.
У оквиру предметног издвојеног дела парцеле се дозвољава постављање привременог
објекта највише до 25 m2 површине, на одстојању од најмање 5,00 m од регулационе линије
према улици Цара Лазара и на одстојању најмање 2,00 m од међе са парцелом топ. број 1530 у
к.о. Владимировац. Привремени објекат може да буде намене за обављање занатске,
привредне, услужне и друге сличне делатности.
Члан 3.
Почетна цена за стицање права закупа се одређује на износ од 200 динара по
квадратном метру локације, на годишњем нивоу.
Члан 4.
Комплетан поступак давања предметне локације у закуп за постављање привременог
објекта ће спровести комисија која ће бити именована од стране Општинског већа општине
Алибунар. Комисија ће на основу ове Одлуке објавити јавни оглас за прикупљање писмених
понуда за закуп предметне локације, са свим потребним подацима и условима утврђеним
Одлуком и Програмом.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 353-45/15-06
Датум: 30. јул 2015.г.
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

208.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за
доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 78. седници
одржаној дана 30. јула 2015. године доноси следећу
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И
ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
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 доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте
удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са
Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'',
бр. 2/2015) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује
средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:
1) Удружењу ''Ромска снага – Ромеђи зор'' из Иланџе, ул. Ослобођења бр. 13, за
реализацију пројекта ''Дани Рома'', у износу од 80.000,00 динара,
2) Међуопштинској организацији Савеза слепих Србије из Панчева, ул. Ж. Зрењанина бр.
5, за реализацију пројекта ''Редовне програмске активности МОСС Панчево за 2015.
годину'', у износу од 160.000,00 динара,
3) Удружењу избеглица и колониста општине Алибунар из Владимировца, ул. Личка бр. 65,
за реализацију пројекта ''Програмске активности 2015'', у износу од 50.000,00 динара,
4) Удружењу грађана ''Деца Баната'' из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 51, за
реализацију пројекта ''Дајте нам шансу'', у износу од 50.000,00 динара,
5) Културно-уметничком друштву ''Свети Никола'' из Иланџе, Трг светог Саве бб, за
реализацију пројекта ''Заиграјмо запевајмо'', у износу од 70.000,00 динара,
6) Црквено-градском хору ''Света Три Јерарха'' из Алибунара, Трг слободе 7/2, за
реализацију пројекта ''Програмске активности 2015'', у износу од 60.000,00 динара,
7) Савезу аматерских позоришта Румуна у АП Војводини Република Србија из Алибунара,
Трг слободе бр.4, за реализацију пројекта ''43. смотра Позоришни дани Румуна 2015'', у
износу од 40.000,00 динара,
8) Удружењу повртара и прерађивача ''Владимировац, из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр.
1з, за реализацију пројекта ''Активности удружења за 2015'', у износу од 100.000,00
динара,
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9) Удружењу спортских риболовања ''Пешчара'' из Банатског Карловца, ул. Косовска бр.
74, за реализацију пројекта ''Порибљавање језера Бели Багер Банатски Карловац'', у
износу од 200.000,00 динара;
10) Друштву одгајивача голубова, кунића, птица и украсне живине ''Добрица'' из Добрице,
ул. Ж. Зрењанина бр. 39, за реализацију пројекта ''План годишњих активности'', у
износу од 150.000,00 динара,
11) СУБНОР Општине Алибунар из Алибунара, Трг слободе бр.5, за реализацију пројекта
''Финансирање пословних активности СУБНОР 2015'', у износу од 30.000,00 динара,
12) Удружењу жена ''Вредне руке Баната'' из Владимировца, ул. Меда Георгице бр.2, за
реализацију пројекта ''Годишњи програм рада за 2015'', у износу од 30.000,00 динара,
13) Удружењу ''ДВД Владимировац'' из Владимировца, Трг ослобођења бр. 2, за
реализацију пројекта ''Адаптација објекта Удружења према урађеном – наставак
радова'', у износу од 100.000,00 динара,
14) Удружењу узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''Голуб 1985'' из Алибунара, ул.
Ж. Зрењанина бр. 83, за реализацију пројекта ''Организација VIII изложбе голубова,
живине, кунића и птица Алибунар 2015'', у износу од 100.000,00 динара,
15) Културно-уметничком друштву ''Бунари'' из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр. 45, за
реализацију пројекта ''Набавка нових делова костима као допуна фундуса народних
ношњи друштва'', у износу од 30.000,00 динара,
16) Удружењу грађана ''ЕТНО АРТ БРАКОС'' из Алибунара, ул. В. Караџића бр. 26, за
реализацију пројекта ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', у износу од
15.000,00 динара.
II
Општинско веће прихвата закључак Комисије о одбацивању непотпуних пријава које су
поднели:
1) Удружење ''Пчелица БК'' из Банатског Карловца, ул. Дринска бр. 68, за пројекат
''Пчелица БК 2015'',
2) Општинско удружење пензионера Алибунар'' из Алибунара, Трг слободе бр.5, за
пројекат ''Активности Општинске организације пензионера Алибунар''.
III
Општинско веће одбија да се средства из буџета општине Алибунар употребе за
финансирање следећих пројеката:
1) Пројекат ''Улагања у развој и едукацију пољопривредника'', који је доставило Удружење
''Ратари Владимировац'' из Владимировца, ул. Б. Савића бр. 24,
2) Пројекат ''Заједно можемо бити успешне'', који је доставила ''Женска мултиетничка
група Селеуш'' из Селеуша, ул. Б. Радичевића бр. 12.
Средства буџета општине Алибунар неће се употребити за суфинансирање пројеката из
претходног става овог члана због тога што не задовољавају критеријуме утврђене чланом 8.
Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине
Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), а што је надлежна Комисија
утврдила на основу спроведеног поступка оцене пријава на Јавни конкурс.
IV
Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2015.
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
31/2014 и 10/2015).
V
На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и
пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће
одговарајући уговор.
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VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-33/15-06
Датум: 30. јул 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

209.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за
доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 78. седници
одржаној дана 30. јула 2015. године доноси следећу
ОДЛУКУ 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 доделу
средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно
невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за
финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар
за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 2/2015) – у даљем тексту: Јавни
конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине
Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:
1)Румунској Православној црквеној општини Алибунар из Алибунара, ул. С. Мунћана бр.
2, за реализацију пројекта ''Пројекат громобранске инсталације цркве'', у износу од
300.000,00 динара.
2)Српској Православној црквеној општини Селеуш из Селеуша, ул. С. Ковачевића бр. 17,
за реализацију пројекта ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу'', у износу од
250.000,00 динара,
3)Српској Православној црквеној општини Алибунар из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина
бр.40, за реализацију пројекта ''Обнова унутрашње и спољне фасаде при храму
Св.Благовести Српске православне цркве у Алибунару'', у износу од 850.000,00 динара,
4)Српској Православној црквеној општини Нови Козјак из Новог Козјака, ул. Св. Саве бб,
за реализацију пројекта ''Постављање кровне конструкције на парохијском дому'', у
износу од 200.000,00 динара,
5)Српској Православној црквеној општини Добрица из Добрице, ул. Св. Саве бр. 64, за
реализацију пројекта ''Санација звоника Храма и западни део Храма (фасада)'', у
износу од 350.000,00 динара,
6)Хришћанској баптистичкој цркви Алибунар из Алибунара, ул. С. Мунћана бр. 49, за
реализацију пројекта ''Фестивал хришћанске еванђеоске музике Алибунар 2015'', у
износу од 200.000,00 динара,
7)Словачкој евангеличкој а.в.црквеној општини Јаношик из Јаношика, ул. Чмеликова бр.
66, за реализацију пројекта ''Дечје игралиште ЕДЕН'', у износу од 200.000,00 динара,
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8)Српској Православној црквеној општини Иланџа из Иланџе, ул. Св. Саве бр. 10, за
реализацију пројекта ''Пресек капиларне влаге у темељима Храма'', у износу од
400.000,00 динара,
9)Српској Православној црквеној општини Банатски Карловац из Банатског Карловца, ул.
К. Милоша бр. 44, за реализацију пројекта ''Храм св. Апостола Петра и Павла –
малтерисање, кречење и припрема за осликавање храма'', у износу од 800.000,00
динара,
10) Хришћанској баптистичкој цркви из Владимировца, ул. Кориолан Добан бр. 23, за
реализацију пројекта ''Адаптација просторије за децу'', у износу од 200.000,00 динара,
11) Српској Православној црквеној општини Владимировац из Владимировца, ул.
Козарачка бр. 12, за реализацију пројекта ''IV фаза изградње Храма Светог Јована
Владимира'', у износу од 750.000,00 динара,
12) Румунској Православној црквеној општини Николинци из Николинаца, ул.
Виноградарска бр. 34, за реализацију пројекта ''Санација црквене зграде'', у износу од
300.000,00 динара.
II
Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2015.
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
31/2014 и 10/2014).
III
На основу ове Одлуке, 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-34/15-06
Датум: 30. јул 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

210.
На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (``Службени гласник
Републике Србије``, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 62. Статута општине Алибунар
(``Службени лист општине Алибунар 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 4. став
2) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (``Службени лист општине
Алибунар``, број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на 78. седници,
одржаној дана 30. јула 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка давања у закуп локације за
постављање привременог објекта на јавној површини, ознака локације ``П``, која се налази на
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делу јавне површине парцеле топ. бр. 4170. к.о. Владимировац, на којој се дозвољава
постављање привременог објекта највише до 25 m2 површине, под прописаним условима
дефинисаним Програмом привременог коришћења грађевинског земљишта (``Службени лист
општине Алибунар``, број 4/2001, 6/2001, 8/2004, 8/2005, 2/2010, 7/2010, 9/2010, 2/2011, 5/2011,
10/2011, 16/2011, 14/2012, 29/2012, 4/2013 и 14/2014) – (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1. Данијела Лончар, члан Општинског већа општине Алибунар задужена за комуналну
област, урбанизам и заштиту животне средине – председник Комисије,
2. Зорица Миливојев, представник Општинске управе општине Алибунар – Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине – члан,
3. Владимир Петровић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине
Алибунар'' Алибунар – члан.
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак давања у закуп предметне локације на јавној
површини, ради постављања привременог објекта, у складу са одредбама Одлуке о
постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 19/09;
11/10, 12/10, 7/11, 9/11 и 15/11).
О остварењу задатка из става 1. овог члана, Комисија ће саставити извештај, који ће
упутити Председнику општине Алибунар.
III
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: 020-150/15-06
Датум: 30. јул 2015. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА
211.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинско веће
Комисија за доделу средстава из буџета Општине Алибунар
за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација
Број: 06-93/15-06
Датум: 20. јул 2015. године
АЛИБУНАР
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
Комисија је одржала радну седницу на коме је спровела поступак разматрања
приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и
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невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015.г. (у даљем тексту: Јавни
конкурс) дана 20. јула 2015.г.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије: Предраг Белић (председник), Милан
Ћурувија (члан) и Илија Пенца (члан).
Комисија је констатовала да је Јавни конкурс расписало Општинско веће општине
Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20.01.2015.г., а објављен у ''Службеном листу
општине Алибунар'', бр. 2/2015.
У свом раду Комисија поступа у складу са Правилником о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте
удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
6/2013 и 2/2014) – у даљем тексту: Правилник.
Комисија је утврдила да је по основу Јавног конкурса приспело укупно 20 пријава
удружења грађана и невладиних организација.
Комисија је размотрила најпре садржину сваке пријаве, о чему је вођен посебан
записник, а по утврђивању формалне исправности пријава приступила је оцени испуњености
критеријума утврђених чланом 8. Правилника.
Текстом Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката удружења грађана и
невладиних организација из буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
2/2015) утврђено је да укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката
удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину
износи 2.000.000,00 динара и то: 1) за културно-уметничко стваралаштво – 1.000.000,00 динара
и 2) за социјално-хуманитарне активности – 1.000.000,00 динара.
Одредбом члана 8. Правилника утврђено је следеће:
''Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формилара, који
садржи бодовање по систему (критеријуми за оцењивање):
1) усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,
2) остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска
опремљеност: 1-3 бода,
3) одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,
4) сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.
За алинеје 1) до 3) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим
критеријумима:
1 – не задовољава,
2 – делимично задовољава,
3 – задовољава.
За алинеју 4) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим
критеријумима:
1 – не постоји сарадња,
2 – постоји сарадња.
Позитивним гласањем за финансирање предлога програма или пројекта сматра се
попуњени формулар са 8 бодова, као минималним бројем бодова који је организација добила''.
Текстом Јавног конкурса утврђено је да Конкурсна пријава треба да садржи:
- Образац пријаве,
- Биографију координатора програма,
- Фотокопију решења о упису организације у Регистар,
- Фотокопију оснивачког акта (статута).
У поступку провере садржине пријаве, Комисија је утврдила да две пријаве нису
комплетне и то:
1) за пројекат ''Пчелица БК 2015'', који је доставило Удружење ''Пчелица БК'' из Банатског
Карловца, ул. Дринска бр. 68, достављен је само образац пријаве, а нису достављени
остали обавезни прилози: биографија координатора програма, фотокопија решења о
упису организације у Регистар и фотокопија оснивачког акта,
2) за пројекат ''Активности Општинске организације пензионера Алибунар'', који је
доставило ''Општинско удружење пензионера Алибунар'' из Алибунара, Трг слободе
бр.5, достављени су образац пријаве и извод о подацима уписаним у регистар
удружења код АПР од 04.02.2015., а нису достављени остали обавезни прилози:
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биографија координатора програма, фотокопија решења о упису организације у
Регистар и фотокопија оснивачког акта.
У оба случаја Комисија је донела закључке о одбацивању непотпуне пријаве, због чега
није приступила оцењивању пројеката.
Након спроведеног поступка оцењивања пројеката применом критеријума утврђених
чланом 8. Правилника, Комисија је утврдила следеће:
1. пројекат ''Дани Рома'', који је поднело Удружење ''Ромска снага – Ромеђи зор'' из
Иланџе, према тексту пројекта има укупну вредност 150.000,00 динара, а планирано
учешће Општине износи 150.000,00 динара. Пројекат је оцењен са 10 бодова, уз
констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат
финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће
општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 80.000,00 динара;
2. пројекат ''Редовне програмске активности МОСС Панчево за 2015.г.'', који је поднела
Међуопштинска организација Савета слепих Србије из Панчева, према тексту пројекта
има укупну вредност 2.700.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи
160.000,00. Пројекат је оцењен са 11 бодова. Утврђен је предлог на 160.000,00
динара.
3. пројекат ''Програмске активности 2015'', који је поднело Удружење избеглица и
колониста општине Алибунар из Владимировца, према тексту пројекта има укупну
вредност 590.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 470.000,00.
Пројекат је оцењен са 8 бодова. Утврђен је предлог на 50.000,00 динара.
4. пројекат ''Дајте нам шансу'', који је поднело Удружење грађана ''Деца Баната'' из
Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 467.000,00 динара, а
планирано учешће Општине износи 467.000,00. Пројекат је оцењен са 9 бодова, уз
исту констатацију као под бр.1. Утврђен је предлог на 50.000,00 динара.
5. пројекат ''Заиграјмо запевајмо'', који је поднело КУД ''Свети Никола'' из Иланџе, према
тексту пројекта има укупну вредност 360.000,00 динара, а планирано учешће Општине
износи 360.000,00. Пројекат је оцењен са 8 бодова и исту констатацију везану за
обавезно учешће носиоца пројекта. Утврђен је предлог на 70.000,00 динара.
6. пројекат ''Програмске активности 2015'', који је поднео Црквено-градски хор ''Света Три
Јерарха'' из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 136.400,00 динара,
а планирано учешће Општине износи 124.000,00. Пројекат је оцењен са 9 бодова.
Утврђен је предлог на 60.000,00 динара.
7. пројекат ''Заједно можемо бити успешне'', који је поднело Удружење ''Женска
мултиетничка група – Селеуш'' из Селеуша, према тексту пројекта има укупну
вредност 387.120,00 динара, а планирано учешће Општине износи 214.920,00.
Пројекат је оцењен са 7 бодова, што значи да пројекат не задовољава услове Јавног
конкурса.
8. пројекат ''43. смотра Позоришни дани Румуна 2015'', који је поднео Савез аматерских
позоришта Румуна у АП Војводини-Република Србија из Алибунара, према тексту
пројекта има укупну вредност 1.300.000,00 динара, а планирано учешће Општине
износи 170.000,00. Пројекат је оцењен са 8 бодова. Утврђен је предлог на 40.000,00
динара.
9. пројекат ''Активности удружења за 2015'', који је поднело Удружење повртара и
прерађивача ''Владимировац, из Владимировца, према тексту пројекта има укупну
вредност 2.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 200.000,00.
Пројекат је оцењен са 10 бодова. Утврђен је предлог на 100.000,00 динара.
10. пројекат ''Порибљавање језера Бели Багер Банатски Карловац'', који је поднело
Удружење спортских риболовања ''Пешчара'' из Банатског Карловца, према тексту
пројекта има укупну вредност 330.000,00 динара, а планирано учешће Општине
износи 300.000,00. Пројекат је оцењен са 10 бодова. Утврђен је предлог на 200.000,00
динара.

Број 27– Страна 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

30.07.2015.

11. пројекат ''План годишњих активности'', који је поднело Друштво одгајивача голубова,
кунића, птица и украсне живине ''Добрица'' из Добрице, према тексту пројекта има
укупну вредност 165.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 150.000,00.
Пројекат је оцењен са 11 бодова. Утврђен је предлог на 150.000,00 динара.
12. пројекат ''Финансирање пословних активности СУБНОР 2015'', који је поднело
СУБНОР Општине Алибунар из Алибунара према тексту пројекта има укупну вредност
55.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 50.000,00. Пројекат је оцењен
са 9 бодова. Утврђен је предлог на 30.000,00 динара.
13. пројекат ''Годишњи програм рада за 2015'', који је поднело Удружење жена ''Вредне
руке Баната'' из Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност 156.000,00
динара, а планирано учешће Општине износи 130.000,00. Пројекат је оцењен са 9
бодова. Утврђен је предлог на 30.000,00 динара.
14. пројекат ''Улагања у развој и едукацију пољопривредника'', који је поднело Удружење
''Ратари Владимировац'' из Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност
400.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 360.000,00. Пројекат је
оцењен са 7 бодова, што значи да пројекат не задовољава услове Јавног конкурса.
15. пројекат ''Адаптација објекта Удружења према урађеном – наставак радова'', који је
поднело Удружење ''Добровољно ватрогасно друштво Владимировац'' из
Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност 330.000,00 динара, а
планирано учешће Општине износи 300.000,00. Пројекат је оцењен са 9 бодова.
Утврђен је предлог на 100.000,00 динара.
16. пројекат ''Организација VIII изложбе голубова, живине, кунића и птица Алибунар 2015'',
који је поднело Удружење узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''Голуб 1985''
из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност 210.000,00 динара, а
планирано учешће Општине износи 190.000,00. Пројекат је оцењен са 9 бодова.
Утврђен је предлог на 100.000,00 динара.
17. пројекат ''Набавка нових делова костима као допуна фундуса народних ношњи
друштва'', који је поднело Културно-уметничко друштво ''Бунари'' из Владимировца,
према тексту пројекта има укупну вредност 150.000,00 динара, а планирано учешће
Општине износи 100.000,00. Пројекат је оцењен са 8 бодова. Утврђен је предлог на
30.000,00 динара.
18. пројекат ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', који је поднело
Удружење грађана ''ЕТНО АРТ БРАКОС'' из Алибунара, према тексту пројекта има
укупну вредност 61.600,00 динара, а планирано учешће Општине износи 56.000,00.
Пројекат је оцењен са 8 бодова. Утврђен је предлог на 15.000,00 динара.
У складу са наведеним, Комисија је утврдила предлог Одлуке о расподели средстава
из буџета општине Аибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних
организација, који заједно са овим Извештајем доставља Општинском већу општине Алибунар
на разматрање и усвајање.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Белић, с.р.

212.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинско веће
Комисија за доделу средстава из буџета Општине Алибунар
за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација
Број: 06-93/15-06
Датум: 20. јул 2015. године
АЛИБУНАР
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ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
Комисија је одржала радну седницу на коме је спровела поступак разматрања
приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских
организација из буџета општине Алибунар за 2015.г. (у даљем тексту: Јавни конкурс) дана 20.
јула 2015.г.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије: Предраг Белић (председник), Милан
Ћурувија (члан) и Илија Пенца (члан).
Комисија је констатовала да је Јавни конкурс расписало Општинско веће општине
Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20.01.2015.г., а објављен у ''Службеном листу
општине Алибунар'', бр. 2/2015.
У свом раду Комисија поступа у складу са Правилником о расподели буџетских
средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и
1/2014) – у даљем тексту: Правилник.
Комисија је утврдила да је по основу Јавног конкурса приспело укупно 12 пријава цркава
и верских организација.
Комисија је размотрила садржину сваке пријаве, о чему је вођен посебан записник.
Текстом Јавног конкурса утврђено је да укупан износ средстава намењених
финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за
2015. годину износи 5.000.000,00 динара.
У поступку разматрања садржине пројеката, Комисија је утврдила следеће:
1. пројекат ''Пројекат громобранске инсталације цркве'', који је поднела Румунска
Православна црквена општина Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има
укупну вредност 454.070,00 динара, а планирано учешће Општине износи
454.070,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је
тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%,
што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према
условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 300.000,00 динара;
2. пројекат ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу'', који је поднела Српска
Православна црквена општина Селеуш из Селеуша, према тексту пројекта има
укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи
500.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на
250.000,00 динара.
3. пројекат ''Обнова унутрашње и спољне фасаде при храму Св.Благовести Српске
православне цркве у Алибунару'', који је поднела Српска Православна црквена
општина Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има укупну вредност
2.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.700.000,00 динара.
Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 850.000,00 динара.
4. пројекат ''Постављање кровне конструкције на парохијском дому'', који је поднела
Српска Православна црквена општина Нови Козјак из Новог Козјака, према тексту
пројекта има укупну вредност 600.000,00 динара, а планирано учешће Општине
износи 400.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог
на 200.000,00 динара.
5. пројекат ''Санација звоника Храма и западни део Храма (фасада)'', који је поднела
Српска Православна црквена општина Добрица из Добрице, према тексту пројекта
има укупну вредност 1.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи
700.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на
350.000,00 динара.
6. пројекат ''Фестивал хришћанске еванђеоске музике Алибунар 2015'', који је поднела
Хришћанска баптистичка црква Алибунар из Алибунара, према тексту пројекта има
укупну вредност 1.233.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи
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300.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на
200.000,00 динара.
пројекат ''Дечје игралиште ЕДЕН'', који је поднела Словачка евангеличка а.в.црквена
општина Јаношик из Јаношика, према тексту пројекта има укупну вредност
600.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 200.000,00 динара.
Пројекат је оцењен са ''задовољав''. Утврђен је предлог на 200.000,00 динара.
пројекат ''Пресек капиларне влаге у темељима Храма'', који је поднела Српска
Православна црквена општина Иланџа из Иланџе, према тексту пројекта има укупну
вредност 1.872.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.684.800,00
динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 400.000,00
динара.
пројекат ''Храм св. Апостола Петра и Павла – малтерисање, кречење и припрема за
осликавање храма'', који је поднела Српска Православна црквена општина Банатски
Карловац из Банатског Карловца, према тексту пројекта има укупну вредност
2.000.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 1.600.000,00 динара.
Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен је предлог на 800.000,00 динара.
пројекат ''Адаптација просторије за децу'', који је поднела Хришћанска баптистичка
црква из Владимировца, према тексту пројекта има укупну вредност 221.500,00
динара, а планирано учешће Општине износи 221.500,00. Пројекат је оцењен са
''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине
Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити
сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог
на 200.000,00 динара.
пројекат ''IV фаза изградње Храма Светог Јована Владимира'', који је поднела
Српска Православна црквена општина Владимировац из Владимировца, према
тексту пројекта има укупну вредност 1.800.000,00 динара, а планирано учешће
Општине износи 1.500.000,00 динара. Пројекат је оцењен са ''задовољава''. Утврђен
је предлог на 750.000,00 динара.
пројекат ''Санација црквене зграде'', који је поднела Румунска Православна црквена
општина Николинци из Николинаца, према тексту пројекта има укупну вредност
610.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 610.000,00. Пројекат је
оцењен са ''задовољава'', уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета
општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно
утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен
предлог на 300.000,00 динара.

У складу са наведеним, Комисија је утврдила предлог Одлуке о расподели средстава
из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркавва и верских организација, који
заједно са овим Извештајем доставља Општинском већу општине Алибунар на разматрање и
усвајање.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Белић, с.р.
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Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни
конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину
Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на јавни конкурс
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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), Сања Стојмиров, Ана Растовић,
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал, Саша Милосављевић
и Предраг Мајсторовић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
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