
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 37. Алибунар, 18. септембар 2018. године Бесплатан примерак Број 33 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

352. 

 

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

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће 

општине Алибунар, на 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине 

Алибунар за 2018. годину, број 404-77/18-04 од 18.09.2018.г., коју је донео председник општине 

Алибунар. 

 

II 

           Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

           Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар 

надлежној за послове јавних набавки. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 404-78/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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353. 
 

На основу члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник 
РС'', бр.18/2010), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама (''Службени гласник РС'', бр.146/2014) и члана 58. 
Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 
15/2014 и 3/2015), а по захтеву Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, Општинско веће 
општине Алибунар на својој 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ  

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР  

ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2018. ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

Овим решењем утврђују се мерила на основу којих Општинско веће утврђује економску 
цену програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац''  Алибунар, чији је 
оснивач Општина Алибунар. 
 

Члан 2. 
Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи 

''Полетарац''  Алибунар и то: 

- за ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК рада у трајању од 10 часова дневно утврђује се износ од 

15.000,00 динара месечно по детету; 

- за ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ у трајању од 4 часа дневно (који се остварује 

са децом у години пред полазак у школу) утврђује се износ од 5.000,00 динара месечно по 

детету; 

- за ПОЛУДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 5 часова дневно утврђује се износ од 5.000,00 

динара месечно по детету. 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету 
из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу. 
 

Члан 3. 
Учешће корисника услуга (родитеља, односно старатеља детета) у економској цени по 

детету износи 20% од утврђене економске цене и износи: 

- за ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК  рада у износу од 3.000,00 динара по детету; 

- за ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ у износу од 1.000,00 динара по детету; 

- за ПОЛУДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у износу од 1.000,00 динара по детету. 

 
Члан 4. 

Од обавеза  плаћања учешћа ослобађају се корисници услуга из члана 3. овог Решења  у 
случају да су Програмима васпитања и образовања, односно припремног предшколског програма 
обухваћена: деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално 
угрожених породица.   
 

Члан 5. 
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', 

а примењиваће се од 01.октобра 2018. године. 
 
 
Република Србија - АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 38-1/2018-04 
Алибунар, 18. септембра 2018. године 
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ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 
 

354. 
 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-34/1-2018 од 15.03.2018.г. 

 

 

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/1-2018 од 15.03.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Развој рукометног спорта'', подносиоца 

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

средстава) у износу од 800.000,00 (словима: осамстохиљада) динара.'' 

2. Увећање раније одобрених средстава врши се због потребе обезбеђења неопходних 

средстава за успешно окончање календарске 2018. године, пошто су раније одобрена 

средства недовољна. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/1-18 од 16.03.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 

у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 
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Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-34/1-2018, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Рукометни клуб ''Будућност'' из Алибунара 

одобрена средства у износу од 700.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Рукометном клубу ''Будућност'' из Алибунара за успешно окончање календарске 2018. године 

неопходно одобрити додатних 100.000,00 динара, на већ одобрених 700.000,00 динара. Комисија је 

утврдила да у буџету општине Алибунар постоје довољна расположива финансијска средства за 

ову намену. 

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/1-18 од 16.03.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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: 403-93-1/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

355. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-34/2-2018 од 15.03.2018.г. 
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1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/2-2018 од 15.03.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Финансирање клуба'', подносиоца 

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

средстава) у износу од 600.000,00 (словима: шестстохиљада) динара.'' 

2. Увећање раније одобрених средстава врши се због потребе обезбеђења потребних 

средстава за финансирање такмичења млађих категорија клуба, пошто су раније 

одобрена средства недовољна. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/2-18 од 16.03.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 

у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-34/2-2018, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара 

одобрена средства у износу од 500.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Фудбалском клубу ''Будућност'' из Алибунара због организовања учешћа на такмичењима млађих 

категорија овог клуба неопходно одобрити додатних 100.000,00 динара, на већ одобрених 

500.000,00 динара. Комисија је утврдила да у буџету општине Алибунар постоје довољна 

расположива финансијска средства за ову намену. 

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/2-18 од 16.03.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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: 403-93-2/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 
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ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

356. 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-34/6-2018 од 15.03.2018.г. 

 

 

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/6-2018 од 15.03.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Годишњи план рада за 2018.г.'', 

подносиоца програма Омладински фудбалски клуб ''Пролетер'' из Банатског 

Карловца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 1.200.000,00 (словима: 

једанмилиондвестохиљада) динара.'' 

2. Увећање раније одобрених средстава врши се због лоше материјалне ситуације у којој се 

клуб налази. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/6-18 од 16.03.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 
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у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-34/6-2018, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Омладински фудбалски клуб ''Пролетер'' из 

Банатског Карловца одобрена средства у износу од 1.000.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Омладинског фудбалском клубу ''Пролетер'' из Банатског Карловца због лоше финансијске 

ситуације у којој се клуб налази неопходно одобрити додатних 200.000,00 динара, на већ 

одобрених 1.000.000,00 динара, а сходно рангу у коме се такмичи. Комисија је утврдила да у 

буџету општине Алибунар постоје довољна расположива финансијска средства за ову намену. 

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/6-18 од 16.03.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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: 403-93-3/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 
 

357. 
 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-34/7-2018 од 15.03.2018.г. 
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1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/7-2018 од 15.03.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Финансирање пројекта спортских 

удружења (клубова) из средстава буџета општине Алибунар'', подносиоца програма 

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

Корисник средстава) у износу од 1.000.000,00 (словима: једанмилион) динара.'' 

2. Увећање раније одобрених средстава врши се због потребе обезбеђења потребних 

средстава за финансирање такмичења млађих категорија клуба, пошто су раније 

одобрена средства недовољна. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/7-18 од 16.03.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 

у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-34/7-2018, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Рукометни клуб ''Банатски Карловац'' из Банатског 

Карловца одобрена средства у износу од 1.000.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Рукометном клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за потребе обезбеђења потребних 

средстава за финансирање такмичења млађих категорија клуба, пошто су раније одобрена 

средства недовољна, неопходно одобрити додатних 100.000,00 динара, на већ одобрених 

1.000.000,00 динара, а сходно рангу у коме се такмичи. Комисија је утврдила да у буџету општине 

Алибунар постоје довољна расположива финансијска средства за ову намену. 

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/7-18 од 16.03.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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: 403-93-4/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 
 

358. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-34/13-2018 од 15.03.2018.г. 

 

 

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/13-2018 од 15.03.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Развој фудбалског спорта'', 

подносиоца програма Фудбалски клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем 

тексту: Корисник средстава) у износу од 400.000,00 (словима: четристохиљада) 

динара.'' 

2. Умањење раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у нижи ранг 

такмичења. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/13-18 од 16.03.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено 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 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 

у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-34/13-2018, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Владимировац'' из 

Владимировца одобрена средства у износу од 500.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Фудбалском клубу ''Владимировац'' из Владимировца због преласка у нижи ранг такмичења 

(Међуопштинска фудбалска лига ''Алибунар-Пландиште'') неопходно умањити раније одобрених 

500.000,00 динара за 100.000,00 динара.  

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/13-18 од 16.03.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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: 403-93-5/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

359. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-34/18-2018 од 15.03.2018.г. 
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1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/18-2018 од 15.03.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Годишњи план рада за 2018.г.'', 

подносиоца програма Фудбалски клуб ''Војводина Селеуш'' из Селеуша (у даљем 

тексту: Корисник средстава) у износу од 725.000,00 (словима: 

седамстодвадесетпетхиљада) динара.'' 

2. Увећање раније одобрених средстава врши се због потребе обезбеђења потребних 

средстава насталих због накнадног проширења лиге у којој се такмиче, пошто су раније 

одобрена средства недовољна. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/18-18 од 16.03.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 

у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-34/18-2018, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Војводина Селеуш'' из Селеуша 

одобрена средства у износу од 625.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Фудбалком клубу ''Војводина Селеуш'' из Селеуша због потребе обезбеђења потребних средстава 

насталих због накнадног проширења лиге у којој се такмиче, пошто су раније одобрена средства 

недовољна, неопходно одобрити додатних 100.000,00 динара, на већ одобрених 625.000,00 

динара, а сходно рангу у коме се такмичи. Комисија је утврдила да у буџету општине Алибунар 

постоје довољна расположива финансијска средства за ову намену. 

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/18-18 од 16.03.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 18.09.2018. 

 

 

Број 33 – Страна 12 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-93-6/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

360. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-34/21-2018 од 15.03.2018.г. 

 

 

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/21-2018 од 15.03.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Годишњи план'', подносиоца програма 

Фудбалски клуб ''Јаношик'' из Јаношика (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу 

од 475.000,00 (словима: четристоседамдесетпетхиљада) динара.'' 

2. Увећање раније одобрених средстава врши се због лоше материјалне ситуације у којој се 

клуб налази. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/21-18 од 16.03.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено 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 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 

у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-34/21-2018, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Јаношик'' из Јаношика одобрена 

средства у износу од 300.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Фудбалком клубу ''Јаношик'' из Јаношика због лоше материјалне ситуације у којој се клуб налази, 

неопходно одобрити додатних 175.000,00 динара, на већ одобрених 300.000,00 динара, а сходно 

рангу у коме се такмичи. Комисија је утврдила да у буџету општине Алибунар постоје довољна 

расположива финансијска средства за ову намену. 

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 04-403-33/21-18 од 16.03.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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: 403-93-7/2018-04 

Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

361. 

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

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), 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 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

Бр. 403-26/2018-04 од 23.02.2018.г. 
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1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 

програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-26/2018-04 од 23.02.2018.г., које је 

донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: 

''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, назив програма: ''Програм рада Савеза за 2018.г.'', 

подносиоца програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем 

тексту: Корисник средстава) у износу од 4.700.000,00 (словима: 

четиримилионаседамстохиљада) динара.'' 

2. Увећање раније одобрених средстава врши се због потребе обезбеђења потребних 

финансијских средстава за успешно окончање календарске године. 

3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству 

овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора 

о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 400-33/2018-04 од 23.02.2018.г. 

4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од 

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

предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена. 

5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће 

објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 52. седници одржаној дана 15.03.2018. 

године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката 

у области спорта из буџета општине Алибунар за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело 

Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2018. години, бр. 403-26/2018-04, којим су за финансирање програма у области 

спорта у 2018. години подносиоца програма Спортски савез општине Алибунар одобрена 

средства у износу од 4.500.000,00 динара.  

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 14.09.2018. 

године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је 

Спортском савезу општине Алибунар потребе обезбеђења потребних финансијских средстава за 

успешно окончање календарске године, неопходно одобрити додатних 200.000,00 динара, на већ 

одобрених 4.500.000,00 динара, а сходно рангу у коме се такмичи. Комисија је утврдила да у 

буџету општине Алибунар постоје довољна расположива финансијска средства за ову намену. 

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се 

Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета 

општине Алибунар за 2018. годину, бр. уговора 403-26/2018-04 од 23.02.2018.г. 

Због свега наведеног, донето је 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: 403-93-8/2018-04 
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Алибунар, 18. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 
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Република Србија-АП Војводина                                                                            

Општина Алибунар 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-77/18-04 

Дана  18.09.2018.  године 

 

 

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 

68/18), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана 

набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине 

Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 127/09, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и Одлуке о буџету 

општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017 и 24/2018), 

Председник општине Алибунар доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о 

измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-77/18-04 од 

18.09.2018. године, 

Додаје се следећа набавка: 

 

Набавка добара: 

- Наставак електричне енергије, укупне процењене вредности 40.000.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно 48.000.000,00 динара са ПДВ-ом; 

По годинама: 

- 2018. година – 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом; 

- 2019. година – 19.166.667,00 динара без ПДВ-а, односно 23.000.000,00 динара са ПДВ-ом; 

- 2020. година – 18.333.333,00 динара без ПДВ-а, односно 22.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама 

Закона о јавним набавкама и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г. 
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Члан 4. 

Саставним  делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 

404-77/18-04 од 18.09.2018. године. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној 

измени, у складу са Законом. 

 
 

Одговорно лице наручиоца: 

Председник општине Алибунар 

Душан Дакић, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

352. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки 
општине Алибунар за 2018. годину 

1 

353. Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 
Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар за календарску 2018. годину 

2 

354. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/1-2018 од 
15.03.2018.г. 

3 

355. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-342-2018 од 
15.03.2018.г. 

4 

356. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/6-2018 од 
15.03.2018.г. 

6 

357. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/7-2018 од 
15.03.2018.г. 

7 

358. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/13-2018 од 
15.03.2018.г. 

9 

359. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/18-2018 од 
15.03.2018.г. 

10 

360. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/21-2018 од 
15.03.2018.г. 

12 

361. Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за 
финансирање програма у области спорта у 2018. години, бр. 403-34/26-2018 од 
15.03.2018.г. 

13 

 
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
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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. 


