
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 40. Алибунар, 08. фебруар 2021. године Бесплатан примерак Број 4 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

9. 
 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Сл.гласник РС'', број 
83/2014, 58/2015 и 12/2016–аутентично тумачење), чланова 4. и 5. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Сл.гласник РС'', 
бр.16/2016 и 8/2017), чланова 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (''Службени 
гласник РС'', број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), Решења Комисије за 
контролу државне помоћи, бр. 400-00-00023/2021-01/2 од 18.01.2021.г., чланова 15. и 58. Статута 
општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 9. 
Одлуке о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', број 41/2020), 
Општинско веће општине Алибунар на својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године 
расписује 

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја  
из области јавног информисања  

на територији општине Aлибунар у 2021. години 
 

                                             I   НАМЕНА СРЕДСТАВА и ИЗНОС 

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области 

јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању свих грађана општине Алибунар; заштити и развоју људских права и демократије; 

подизању квалитета информисања особа са инвалидигетом и припадника националних мањина; 

унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју 

културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као 

део образовног сисгема; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и 

здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских 

садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Алибунар за информацијама и 

садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Алибунар у 2021. години, опредељена су Одлуком о буџету 

општине Алибунар за 2021. годину у износу од 8.500.000,00 динара. 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а 

највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 3.000.000,00 динара. 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 

штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за 

суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем 

штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са 

члановима 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, односно по правилима за 

државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ). 
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Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 

телевизију може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. 

 
II ПРАВО УЧЕШЋА 

 
На конкурсу може учествовати: 

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, 

уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Алибунар; 

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који 

приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који 

је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Алибунар. 
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства 

намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми 

поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да 

су средства ненаменски трошила. 
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом. 

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена 

пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или 

локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном 

у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, 

интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја за телевизију. 

 
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

 
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања: 
1.1. Значај пројекта са становишта: 

• остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 

• остваривање намене конкурса; 

• усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско- истраживачког 

приступа. 

1.2. Утицај и изводљивост са становишта: 

• усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

• степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 
• мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 

• разрађеносги и изводљивости плана реализације пројекта; 

• степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта 

настављају се након што се оконча подршка). 

1.3. Капацитети са становишта: 

• степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 

• неопходних ресурса за реализацију пројекта; 

• стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта. 

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 
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• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима; 

• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима: 

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних 

тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења 

професионалних и етичких стандарда (за електронске медије податке прибавља 

стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, а за штампане медије 

и online медије од Савета за штампу); 

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које 

гарантују да се сличан случај неће поновити. 
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су: 

1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине 

Алибунар; 

2. мера у којој пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и језика; 

3. актуелност теме и доступност већем броју корисника; 

4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности 

одређених друштвених група; 

5. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености. 
 

IV РОКОВИ 

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном 

листу који се дистрибуира на територији Републике Србије 

Датум објављивања Конкурса у дневном листу биће објављен на сајту Општине Алибунар. 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења 

конкурса. 

 
V  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Учесник конкурса је обавезан да достави: 

1. попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац 

се преузима са сајта Општине Алибунар www.alibunar.org.rs: 

- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 

- Образац 2 – табела: попуњен буџет пројекта. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 

- Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у 

принудној наплати (да нема блокиран рачун); 

- Решење о регистрацији из регистра медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и 

медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних 

гласила у Агенцији за привредне регистре); 

- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за 

електронске медије; 

- Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити 

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који 

се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију 

телевизијског и радијског програма); 

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ 

додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој 

фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у 

http://www.alibunar.org.rs/
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текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет 

медије и новинске агенције; 

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ 

додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за 

производњу медијских садржаја за телевизију; 

- Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл 

и сл.). 

 
VI   ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре 

датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за 

чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења. 

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним 

путем предложе чланове Комисије Општинском већу општине Алибунар.   

Уз предлог за чланове Комисије потребно је доставити и кратке биографије. 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања 

Конкурса у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије. 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу 

са правилима о борби против корупције. 

 
VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту општине Алибунар, где су видљиви и 

доступни све време трајања конкурса. 

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 

Алибунар, са назнаком: ''За конкурс - јавно информисање у 2021. години – не отварати''. 

Конкурсни материјал се не враћа. 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту 

општине Алибунар www.alibunar.org.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској 

форми. 

Додатне информације се могу добити радним данима у времену од 10 до 14 часова на 
телефон: 013/641-031. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-6/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 
 

10. 
 

На основу чланова 6,12. и 15. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), чланова 7. и 46. Одлуке о условима и 

поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине 

http://www.alibunar.org.rs/
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Алибунар'', бр. 9/2018), члана 5 - 8. Одлуке о покретању поступка и расписивању јавног огласа за 

давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунару методом јавног надметања 

бр. 464-2/2021-04 од 15.01.2021. године, Јавног огласа за давање у закуп пословних простора на 

територији општине Алибунар методом јавног надметања бр. 464-4/2021-04 од 15.01.2021. године 

и коначног Предлога Комисије за давање у закуп пословних простора на територији општине 

Алибунар о избору најповољнијег понуђача, број 06-2-3/21-04 од 28.01.2021. године, Општинско 

веће општине Алибунар, на 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

Члан 1. 

Дају се у закуп пословни простори на територији општине Алибунар  и то:  
1. Пословни простор у Николинцима број 2, који се налази на адреси Главна број 44, у 

пословној згради на парцели број 1616 к.о. Николинци – зграда МЗ, укупне површине       

62,40 m2, као целина „у виђеном стању“ на период од 5 година, предузетнику: Урош 

Јанковић ПР Пољопривредна апотека и продаја сточне хране ''ЈАНКОВИЋВЕТ'' 

Алибунар, Ул. Вука Караџића бр. 7, матични број: 64058347, ПИБ: 109272138, 

(предузетник Јанковић Урош са пребивалиштем у Алибунару), са месечном закупнином 

у износу од 7.488,00 динара без ПДВ-а, ради обављања трговинске делатности, те се у 

друге сврхе не може користити; 

 

2. Пословни простор у Алибунару, који се налази на адреси Млинска бр. 19, парцела број 

1139/1 к.о. Алибунар, укупне површине 77,61 m², као целина „у виђеном стању“ на 

период од 5 година,  Друштву са ограниченом одговорношћу Ветеринарска станица 

''АЛИВЕТ'' д.о.о. Алибунар, Ул. Млинска бр. 23, матични број: 20616555 ПИБ: 

106502911, кога заступа директор Ђорђе Узелац из Панчева, са месечном закупнином у 

износу од 18.626,40 динара без ПДВ-а, ради обављања ветеринарске делатности, те се 

у друге сврхе не може користити. 

 

Члан 2. 
Износи месечних закупнина за пословне просторе из члана 1. ове Одлуке су без ПДВ-а.  

У случају да настану законски услови за плаћање припадајућег пореза на услуге закупа, 
било да се ради о ПДВ-у или евентуално другом припадајућем порезу, закупац прихвата обавезу, 
да уредно плаћа припадајуће порезе. 

У износу месечне закупнине нису урачунати трошкови коришћења електричне енергије, 
воде,телефона, противпожарне заштите, накнада и сви други трошкови који су у вези са 
коришћењем пословног простора и њих сноси закупац, без права потраживања. 

Депозити уплаћени за учешће у поступку давања у закуп пословних простора и то: за 

пословни простор у Николинцима бр. 2, у износу од 1.500,00 динара и за пословни простор у 

Алибунару, у износу од 3.726,00 динара, Закупцима предметних пословних простора се 

урачунавају као унапред плаћен део закупнине, након закључења уговора о закупу пословног 

простора. 

Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу, 
имајући у виду тржишну висину закупнине за наведени пословни простор.   
 

  Члан 3. 
Закупац је обавезан да месечну закупнину плаћа унапред у валутном року, а најкасније до 

15-ог у месецу за текући месец.  
Закупац је обавезан да плаћа порез у складу са Законом. 

  

Члан 4. 
У предметном пословном простору, закупац ће обављати искључиво делатност наведену  у 

члану 1. ове Одлуке, те се у друге сврхе не може користити. 
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Члан 5. 
Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година. 
Закупац  може тражити продужење уговора о закупу најраније три месеца, а најкасније 

месец  дана пре истека уговора о закупу, уколико је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине. 
Уз захтев за продужење уговора о закупу, закупац обавезно прилаже доказ да је измирио доспеле 
обавезе закупнине и све остале обавезе по уговору о закупу, чије се продужење тражи. Одлуку о 
продужењу уговора о закупу доноси Општинско веће општине Алибунар, на образложен предлог 
Комисије. 

 

Члан 6. 
Закупац је обавезан да закључи уговор о закупу предметног пословног простора  у року од 

15 (петнаест) дана од дана пријема ове Одлуке и позива за закључење уговора. У противном, губи 
право на повраћај депозита, као и  уколико се до закључења уговора о закупу утврди да му је 
рачун блокиран, или је престао да постоји 

Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да положи 
средство обезбеђења плаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословних простора, и 
то тако што ће на текући рачун Општине Алибунар број 840-2325740-21 уплатити износ од 6 (шест) 
месечних закупнина на име закупа пословног простора и то: за пословни простор у Николинцима 
број 2, у износу од 44.928,00 динара, за пословни простор у Алибунару у износу од 111.758,40 
динара, са позивом на број 97  74-202, сврха уплате – ''Средство обезбеђења у поступку давања у 
закуп пословног простора редни број 1)» из тачке 3. Јавног огласа, односно ''Средство обезбеђења 
у поступку давања у закуп пословног простора редни број 4)» из тачке 9. Јавног огласа.  

Положена средства обезбеђења враћају се закупцу по престанку уговора о закупу, уколико 

закупац нема неизмирених обавеза према закуподавцу по основу закупа и осталих трошкова 

коришћења пословног простора. 

                                                                          

Члан 7. 
Пословни простор се даје у закуп у „виђеном стању“ најкасније у року од 7 (седам) дана од 

дана закључења уговора о закупу. Приликом примопредаје пословног простора сачињава се 
Записник, којим се констатује стање пословног простора са списком инвентара, који ће потписати 
све уговорне стране и саставни је део Уговора. 

Закупац је обавезан да по истеку уговора о закупу измири све обавезе по основу закупа и 
пословни простор празан од лица и ствари (које је евентуално унео у исте), у исправном и 
функционалном стању преда закуподавцу. О примопредаји пословног простора сачињава се 
Записник. 
 

 Члан 8 
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора, без претходне сагласности 

закуподавца, а сви трошкови адаптације падају на терет закупца.  

 

Члан 9. 
Закупац ће пословни простор и ствари које се налазе у њему користити са пажњом доброг 

домаћина, чувајући пословни простор и ствари од оштећења или уништења и дужан је да о свом 
трошку изврши све поправке изненадних кварова на свим инсталацијама, као и да спроводи мере 
заштите и осигурања објекта, и сноси све штетне последице, уколико до њих дође у току 
коришћења. 

Уколико у току трајања закупа дође до оштећења или уништења имовине закуподавца, 
закупац је обавезан да закуподавцу одмах, без одлагања накнади сву насталу штету. 

Закуподавац има право да у току трајања Уговора, уђе у пословни простор ради контроле 
коришћења пословног простора уз претходну најаву закупцу. 
 

Члан 10. 
Закупац не може закупљени пословни простор или његове делове издати у подзакуп,  

 

Члан 11. 
Уговор о закупу пословног простора престаје протеком рока на који је закључен, на основу 

споразума уговорних страна, престанком постојања закупца, односно смрћу закупца и на основу 
отказа. Уколико уговор о закупу престаје пре истека рока на који је закључен, уговорни отказни рок 
је 30 дана. 
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Члан 12. 
На све што овом одлуком, односно уговором о закупу не буде  регулисано  примењиваће 

се одредбе Закона о облигационим односима, („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-
одлука УСЈ, 57/68, „Службени лист СРЈ“ бр. 31/93, „Службени лист СЦГ“ 1/03-Уставна повеља), 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и  поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник 
РС” бр. 16/2018), Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини 
општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ бр. 9/2018) и других позитивноправних 
прописа 

 

Члан 13. 
Овлашћује се председник општине Алибунар  да у име Општине Алибунар као 

закуподавца, закључи Уговор о закупу пословног простора на територији општине Алибунар. 
 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Алибунар''. 

                                                        
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 464-7/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

11. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

средстава) у износу од 1.200.000,00 (словима: једанмилиондвестахиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 
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3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 2.000.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.200.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених из 

других извора износе 800.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-1/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

12. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 
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Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 1.576.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.500.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из 

других извора износе 576.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-2/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

13. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 
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начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2021.г.'', 

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

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

динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 1.270.800,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 
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планирана су у износу од 350.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 920.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-3/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

14. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Годишњи програм клуба за 2021.г.'', 
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подносиоца програма Карате клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: 

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

динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 700.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 350.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 350.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 
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4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-4/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

15. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2021.г.'', 

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

Корисник средстава) у износу од 110.000,00 (словима: стодесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 125.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 110.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 15.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-5/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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16. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2021.г.'', 

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

Карловца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 2.300.000,00 (словима: 

двамилионатристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 3.400.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 2.300.000,00 динара, док сопствена средства и средства добијена из 

других извора износе 1.100.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-6/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

17. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Прва рукометна лига Војводине – 

група Север'', подносиоца програма Рукометни клуб ''Банатски Карловац'' из 

Банатског Карловца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 1.700.000,00 

(словима: једанмилионседамстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 2.000.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.700.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из 

других извора износе 300.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-7/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

18. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 160.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 40.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-8/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

19. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма ''Функционисање клуба у 2021.г.'', 

подносиоца програма Шаховски клуб ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца 

(у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 110.000,00 (словима: 

стодесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 
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У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 125.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 110.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 15.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-9/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

20. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2021.г.'', 

подносиоца програма Кошаркашки клуб ''Југобанат'' из Банатског Карловца (у 

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

четристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 450.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 400.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 50.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 
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1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-10/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

21. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 450.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 350.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 100.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Број: 403-22-11/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

22. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем тексту: 

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 
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Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 400.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 100.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-12/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

23. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 450.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 350.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 100.000,00 динара. 

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

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем 
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тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-13/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

24. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

средстава) у износу од 500.000,00 (словима: петстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 
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3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 850.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 500.000,00 динара, док је сопствено учешће и средства добијена из 

других извора у износу од 350.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-14/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

25. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

средстава) у износу од 1.100.000,00 (словима: једанмилионстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 
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Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 1.500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.100.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из 

других извора износе 400.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-15/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

26. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 
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начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2021.г.'', 

подносиоца програма Фудбалски клуб ''Рапид'' из Николинаца (у даљем тексту: 

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 430.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 130.000,00 динара. 
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Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-16/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

27. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Војводина Селеуш'' из Селеуша (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара. 
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2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 200.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-17/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

28. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

износу од 1.100.000,00 (словима: једанмилионстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 1.400.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.100.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из 

других извора износе 300.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-18/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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29. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 
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Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна 

вредност пројекта износи 305.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 200.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 105.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-19/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

30. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2021.г.'', 

подносиоца програма Шаховски клуб ''Агростепа'' из Иланџе (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 110.000,00 (словима: стодесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 125.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 110.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 15.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 
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4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-20/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

31. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 2.000.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.200.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из 

других извора износе 800.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-21/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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32. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Спорт доступан свима'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Банатул'' из Локава (у даљем тексту: Корисник 

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 
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Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна 

вредност пројекта износи 560.500,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 260.500,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-22/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

33. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 940.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 800.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 140.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 
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4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-23/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

34. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Фудбалски клуб ''Јаношик'' из Јаношика (у даљем тексту: Корисник 

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 400.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 100.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-24/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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35. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Функционисање програма рада 

Фудбалског савеза'', подносиоца програма Фудбалски савет општине Алибунар (у 

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

четристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 430.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 400.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 30.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-25/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

36. 

 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

и 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 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''УСР Бабушка Јаношик - 

такмичења'', подносиоца програма Удружење спортских риболоваца ''Бабушка'' из 

Јаношика (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 100.000,00 (словима: 

стохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 180.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 80.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 
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1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-26/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

37. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Учествовање чланова УСР СМУЂ на 

државним такмичењима и Данима рибара Јаношик'', подносиоца програма 

Удружење спортских риболоваца ''Смуђ'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 180.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 80.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Број: 403-22-27/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

38. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Удружење спортских риболоваца 

''Амур'' Иланџа'', подносиоца програма Удружење спортских риболоваца ''Амур'' из 

Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 100.000,00 (словима: 

стохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 08.02.2021. 

 

 

 

Број 4– Страна 54 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 180.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 80.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-28/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

39. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада удружења'', 

подносиоца програма Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС-397 

''Арап'' из Владимировца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 50.000,00 

(словима: педесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 120.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 50.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 70.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 
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стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник 

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-29/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

40. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Програм рада Спортског савеза за 

2021.г.'', подносиоца програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у 

даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 5.300.000,00 (словима: 

петмилионатристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 
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3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

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

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 5.500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 5.300.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из 

других извора износе 200.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

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

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

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

програма; 

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

Законом и Правилником; 

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

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-30/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

41. 
 

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

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

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

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

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

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

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

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

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Школски спорт 2021'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 650.000,00 (словима: шестопедесетхиљада) 

динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

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

Алибунар'', бр. 41/2020). 

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

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

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

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

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

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

предлога програма. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из 

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 
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Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна 

вредност пројекта износи 700.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 650.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 50.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем 

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник 

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-31/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

42. 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 
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начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на 

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Манифестације 2021.г.'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 750.000,00 (словима: седамстопедесетхиљада) 

динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. 

6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из 

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна 

вредност пројекта износи 800.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 750.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 50.000,00 динара. 
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Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем 

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник 

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-32/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

43. 

 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на 

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Лекарски преглед'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 1.500.000,00 (словима: једанмилионпетстохиљада) 

динара. 
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2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. 

6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из 

буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна 

вредност пројекта износи 1.800.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.500.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из 

других извора износе 300.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем 

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник 

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-22-33/2021-04 

Алибунар, 08. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

44. 
 

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и 

начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању 

и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 

општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу 

извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на 

својој 9. седници одржаној дана 08. фебруара 2021. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у 

области спорта у 2021. години, назив програма: ''Спорт за све 2021'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: 

Корисник средстава) у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020). 

3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је 

Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије. 

4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица 

Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава. 

5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од 

осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. 

6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 8. седници одржаној дана 15. јануара 2021. 

године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из 
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буџета општине Алибунар за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 41/2020) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 23.000.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 

Конкурс је отворен дана 15. јануара 2021. године и отворен је до краја текуће године, или до 

утрошка наменских средстава по овом Конкурсу. 

У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се 

траже средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац 

захтева треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право 

учешћа на Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове. 

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине 

Алибунар као представником Општине. 

Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна 

вредност пројекта износи 130.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара, док сопствено учешће и средства добијена из других 

извора износе 30.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем 

тексту: Комисија). Комисија је дана 28. јануара 2021. године одржала седницу на којој је извршила 

стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник 

Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2020). 

Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме: 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма; 

2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и Правилником; 

3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у 

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни 

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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