
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

19. 

На основу члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 4. Одлуке о обављању делатности обезбеђења јавног 

осветљења (''Службени лист општине Алибунар'', број 39/2019), Општинско веће општине 

Алибунар на 31. седници одржаној дана 23. фебруара 2022. године доноси 

 

ПРОГРАМ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

1. Програм обављања делатности јавног осветљења за 2022. годину на територији општине 

Алибунар (у даљем тексту: Програм) обухвата одржавање објеката и инсталација јавног 

осветљења на територији општине Алибунар. 

2. Средства намењена за реализацију Програма, који подразумева одржавање објеката и 

инсталација јавног осветљења за 2022. годину, планирана су у буџету Општине Алибунар 

за 2022. годину у износу од 1.750.000,00 динара, а реализација је планирана према 

приложеном Предмеру и предрачуну (Прилог 1). 

3. Носилац активности на реализацији Програма је јавно предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјект коме се повери обављање послова 

обезбеђивања јавног осветљења у складу са одредбама Одлуке о обављању делатности 

обезбеђења јавног осветљења (у даљем тексту: Вршилац услуге). 

4. Праћење реализације Програма ће вршити лице које именује председник општине 

Алибунар (у даљем тексту: Стручно лице). 

5. Програм обухвата услуге и радове на обезбеђивању јавног осветљења насељених места у 

Општини Алибунар, и то: 

- замену сијалица, предспојних справа, заштитних стакала и грла у светиљкама, 

- замену елемената стубова јавног осветљења, 

- поправке и замену светиљки, 

- поправке и замену напојних каблова, 

- поправке и замену елемената у разводним орманима и трафо станицама. 

6. Вршилац услуге ће услуге из тачке 5. овог Програма обављати по потреби, у односу на 

расположива финансијска средства, а по налогу Стручног лица, а предвиђено је и вршење 

замене свих неисправних сијалица у свим насељеним местима општине, и то најмање 

једном у току године. 

7. Хаваријске интервенције на обезбеђивању јавног осветљења Вршилац услуге ће обављати 

свакодневно, а по налогу Стручног лица. 
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8. Пријава кварова на јавној расвети од стране грађана се подноси месној заједници, а 

пријаве кварова од стране месних заједница и осталих јавних служби и организација, као и 

правних лица, подносе се Стручном лицу. 

9. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

Прилози: 

Прилог 1 – Предмер радова на одржавању јавне расвете 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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ПРЕДСЕДНИЦА 
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ПРИЛОГ 1: 

ПРЕДМЕР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

Ред. 
број 

Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јед.  
цена  

Укупно 

1 Трасирање и ископ рова димензија 0,4х0,8m у земљишту III 
категорије са запрекама 

m 40   

2 Утовар, испорука и истовар потребног материјала (шљунак 
песак, цемент) и израда темеља за метални стуб висине 4 m 

ком 5   

3 Испорука и полагање кабла типа РР00/А 4х16 mm², у већ 
припремљени ров 

m 40   

4 Испорука и изградња округлог металног стуба висине до 4 m 
на већ припремљени темељ комплет са: 
- носачем прикључне плоче 
- поклопцем од лима на отвору стуба 
- прикључном плочом типа RPO са осигурачима  

FRA16/6А, 400 V 

ком 10   

5 Испорука потрбног материјала и израда кабловске спојнице 
за каблове типа РР00 или РР00-А пресека до 4х25 mm² 

ком Д2   

6 Испорука и монтажа уклопног сата у ROR или TS ком 10   

7 Испорука и монтажа астролошког уклопног сата ком 1   

8 Испорука новог и замена дотрајалог или оштећеног 
прекидача (OG или GS) у ROR или TS 

ком 2   

9 Испорука нове и замена дотрајале или оштећене основе 
NV00 125A осигурача у ROR или TS 

ком 1   

10 Испорука новог и замена дотрајалог или оштећеног 
контактора 80А у ROR или TS 

ком 12   

11 Испорука новог и замена дотрајалог или оштећеног 
контактора REV 50A у ROR или TS 

ком 50   

12 Испорука и замена луксомата у TS-у ком 12   

13 Замена носача RPO плоче у стубу на терену ком 4   

14 Испорука и монтажа поклопца за металне стубове свих 
врста 

ком 4   

15 Демонтажа поломљеног поклопца стуба са урезивањем 
навоја 

ком 4   
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16 Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на 
дрвени, метални или бетонски стуб просечне висине 7 m, 
типа OPALO 1 70 W Natrijum 

ком 1   

17 Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на 
метални стуб до 4 m, типа K-LUX 70 W Natrijum 

ком 2   

18 TECEO S 24LED700mA/70W Schreder у комплету са LED 
изворима светлости или одговарајући 

ком 12   

19 VOLTANA 0 28 W Schreder у комплету са LED изворима 
светлости или одговарајући 

ком 12   

20 VOLTANA 1 35 W Schreder у комплету са LED изворима 
светлости или одговарајући 

ком 2   

21 Испорука, транспорт и монтажа конзоле за светиљке дужине 
до 1 m 

ком 2   

22 Испорука, транспорт и монтажа заштитног стакла 200 W ком 2   

23 Испорука, транспорт и монтажа опал кубле ø 500 за 
парковску светиљку 

ком 2   

24 Испорука сијалице Na SON-T 70W E-27 са заменом или 
одговарајући 

ком 15   

25 Испорука сијалице Na SON-T 100W E-40 са заменом или 
одговарајући 

ком 15   

26 Испорука сијалице Na SON-T 150W E-40 са заменом или 
одговарајући 

ком 25   

27 Испорука сијалице Na SON-T 250W E-40 са заменом или 
одговарајући 

ком 20   

28 Испорука сијалице Na SON-T 400W E-40 са заменом или 
одговарајући 

ком 20   

29 Испорука сијалице Na SON-Н 110W E-40 са заменом или 
одговарајући 

ком 2   

30 Испорука сијалице PHILIPS HPIT 400W E-40 са заменом или 
одговарајући 

ком 12   

31 Испорука пригушнице Na 70W са заменом  ком 2   

32 Испорука пригушнице Na 100W са заменом  ком 2   

33 Испорука пригушнице Na 150W са заменом  ком 15   

34 Испорука пригушнице Na 250W са заменом  ком 15   

35 Испорука пригушнице Na 400W са заменом  ком 20   

36 Испорука упаљача 70-400 W Bag-Turgi или еквивалентно са 
заменом 

ком 5   

37 Испорука сијаличног грла Е27 са заменом ком 10   

38 Испорука сијаличног грла Е40 са заменом ком 20   

39 Испорука и замена RPO-III плоче у стубу на терену ком 2   

40 Испорука и замена оштећеног FRA осигурача у стубу или 
команди 

ком 12   

41 Испорука и замена оштећеног осигурача у ROR или TS ком 2   

42 Испорука, развлачење и растезање кабла Х00-А 2х16m m 100   

43 Испорука, развлачење и растезање кабла PPY/C 3х1,5mm m 40   

44 Испорука, развлачење и растезање кабла PPY/C 3х2,5mm m 40   

45 Испорука материјала и замена успонског вода на TS или 
стубу каблом РР00 4х25 mm² за напајање ормана расвете 
са израдом свих струних веза 

m 6   

46 Испорука и уградња кабловских папучица (замена 
одгорелих) 

ком 10   

47 Испитивање исправности подземног кабла између два стуба ком 2   

48 Локализација квара на надземној мрежи јавне расвете 
(развезивање, испитивање и поновно везивање) 

ком 3   

49 Испорука и уградња FIDAS клема ком 8   

50 Испорука и уградња клема AlCu 6-35 mm²/1 ком 8   

51 Испорука и уградња аутом.осиг. 25А-63А ком 30   

52 Испорука и уградња носача за SKS ком 15   

53 Испорука и уградња ал. Конзоле за SKS ком 14   
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54 Испорука и уградња затезне стезаљке за SKS кабал ком 4   

55 Испорука и уградња љуљашке пролазне за SKS кабал ком 4   

 

 

20. 
 

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник 
РС'', бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 8. став 1. и 2. Закона о 
контроли државне помоћи (''Службени гласник РС'', бр. 73/2019), Уредбе о правилима и условима 
за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) (''Службени гласник РС'', број 23/2021), 
Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања 
(''Службени гласник РС'', број 9/2022), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/2016 и 8/2017) и 
Одлуке о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар”, број 
26/2021), Општинско веће општине Алибунар, на својој 31. седници одржаној дана 23. фебруара 
2022. године расписује 

 
 

К О Н К У Р С 
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног 

информисања на територији општине Алибунар у 2022. 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 (у даљем тексту: Општина); подизању квалитета 
информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју 
људских права и демократије;  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 система; 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 за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.  

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине у 2022. 
години, износе 8.500.000,00 динара. 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а 
највећи износ средстава по пројекту је 3.000.000,00 динара.  

У складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области 
јавног информисања (у даљем тексту: Уредба), државна помоћ се сматра усклађеном уколико се 
додељује учеснику на тржишту који се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis 
помоћи, као и учесницима на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и 
критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у 
тешкоћама (''Службени гласник РС'', број 62/2021) на дан 31. децембар 2019. године. 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и 
доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за 
суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова пројекта, док учесник конкурса за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за 
суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја 
који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.  

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са израдом медијског садржаја, а 
нарочито: 

1. процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских 
садржаја 

2. трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и 
нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја; 

3. трошак употребе сопствене имовине (амортизација); 
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4. трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања 
(дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.); 

5. трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика 
коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у 
медијима. 

 
Оправданим трошковима, не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и 

трошкови промоције. 
У складу са чланом 16. став 1. тачка 4. Законa о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон) и Уредбом, остваривање јавног интереса у области јавног информисања остварује 
се суфинансирањем пројеката. Корисник државне помоћи је у обавези да достави изјаву којом 
доказује да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно 
субвенцијом, у складу са Законом и Уредбом. 

Корисници државне помоћи за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном 
формату могу бити микро, мала и средња правна лица и предузетници. 

Средства додељена учесницима на конкурсу не смеју допринети повећању основних 
средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија 
(медијска концентрација) и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту док се 
средства не смеју користити за друге намене, а нарочито производњу других медијских садржаја 
(преливање средстава). 

 
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; 

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. 
 
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 трошилa. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. 

 
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 прећење реализације пројекта; 

 разрађености 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; 
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 стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним 
циљевима и активностима пројекта. 

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 

 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: 

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 (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за 
електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн 
медије);  

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

jезика;  
3. актуелност теме и доступност већем броју корисника; 
4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и 

припадника националних мањина; 
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности 

одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених 
друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;  

6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности. 
 

IV  РОКОВИ 
 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања 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  ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 

Учесник конкурса је обавезан да достави: 
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у два примерка. Образац се 

преузима са сајта општине Алибунар www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi : 
o Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 
o Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 
o Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у 

принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања 
конкурса; 

o 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); 

o Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за 
електронске медије;  

o Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити 
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се 
баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу 
телевизиjског и радиjског програма); 

o Потписана изјава учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis 
помоћи, као и да нису били у тешкоћама на дан 31. децембар 2019. године; 

http://www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi
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o Потписана изјава учесника да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи 
државе, односно субвенцијом; 

o 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 штампане 
медије, радио, интернет медије и новинске агенције; 

o 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; 

o 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.  
Уз предлог за члана комисије, прилаже се 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 члана 
комисије потребно је доставити и кратке биографије.  

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 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 обjављују се на сајту општине Алибунар 
www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.  

Пријаве пројеката слати на адресу: Општинско веће општине Алибунар, Трг слободе 
бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''За конкурс - јавно информисање у 2022. години – не 
отварати''. 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. 
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет 

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

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне:  
013/641-225. 
 

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

Сви подаци о личности који буду достављени Општинском већу општине Алибунар биће 
обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности.  

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинске управе општине 
Алибунар – Одељења за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и 
помоћне послове, која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их 
откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног 
позива или ревизије.  

Одељење за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и 
помоћне послове Општинске управе општине Алибунар чуваће податке о личности у року 
предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, 
право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, 
тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.  
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 

http://www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-7/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање програма рада 

Фудбалског савеза'', подносиоца програма Фудбалски савез 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 
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Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 400.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-1/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 
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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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Спорт доступан свима - 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 300.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара. 

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 18. фебруара 2022. 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). 
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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: 403-27-2/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Популаризација ракетног моделарства 

кроз тренажни процес, учешће у такмичењима одговарајућих селекција'', 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 
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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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 160.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 160.000,00 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 18. фебруара 2022. 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 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-3/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 
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пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 50.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-4/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 
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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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара. 

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 18. фебруара 2022. године одржала седницу на којој је 
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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: 403-27-5/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 
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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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара. 

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 18. фебруара 2022. 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 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-6/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада УСР 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 
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Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 100.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених из 

других извора износе 20.000,00 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-7/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.02.2022. 

 

 

Број 4– Страна 20 

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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада клуба за 2022.г.'', 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 1.000.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених из 

других извора износе 500.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 18. фебруара 2022. године одржала седницу на којој је 
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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: 403-27-8/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

29. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

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

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 
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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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 1.200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 900.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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 
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ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-9/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2022.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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 
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пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 110.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 110.000,00 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-10/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 
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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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2022.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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 110.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 110.000,00 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 18. фебруара 2022. године одржала седницу на којој је 
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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: 403-27-11/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2022.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 2022. 

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

бр. 26/2021). 
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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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 110.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 110.000,00 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 18. фебруара 2022. 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 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.02.2022. 

 

 

Број 4– Страна 28 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-12/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада карате клуба'', 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 
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Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-13/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 
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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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада карате 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 500.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. године одржала седницу на којој је 
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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: 403-27-14/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

35. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада карате 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 
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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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 350.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су 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 18. фебруара 2022. 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 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-15/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2022.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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. 
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Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 1.200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 350.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених из 

других извора износе 850.000,00 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-16/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 
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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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 400.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. године одржала седницу на којој је 
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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: 403-27-17/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. 

фебруара 2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 
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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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 350.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 200.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених из 

других извора износе 150.000,00 динара. 

Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката 

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

даљем тексту: Комисија). Комисија је дана 18. фебруара 2022. 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: 403-27-18/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2022.г.'', 

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

даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 3.000.000,00 (словима: тримилиона) 

динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 
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наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 3.300.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 3.000.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-19/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 58. Статута 

општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. 
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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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

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

средстава) у износу од 1.400.000,00 (словима: једанмилиончетристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

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

планирана су у износу од 1.400.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених из 

других извора износе 700.000,00 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-20/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Популаризација фудбалског спорта кроз 

организовани тренажни процес, учешће у такмичерима одговарајућих селекција и 

организовање фудбалских манифестација'', подносиоца програма Фудбалски клуб 
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''Банат Иланџа'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 700.000,00 

(словима: седамстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 1.100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 700.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-21/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

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

области спорта у 2022. 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. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-22/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Спортско фудбалско удружење ''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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 500.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-23/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. 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 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2022.г.'', 

подносиоца програма Спортско фудбалско удружење ''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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених из 

других извора износе 150.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 18. фебруара 2022. 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; 
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-24/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

45. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-25/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

46. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 
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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 средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-26/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

47. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. 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 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-27/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

48. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 1.100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-28/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

49. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца 

програма Рукометни 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 
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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 350.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-29/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

50. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. 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 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Функционисање клуба у 2022. години'', 

подносиоца програма Фудбалски клуб ''Црвена звезда'' из Новог Козјака (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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 300.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 300.000,00 динара. 

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 18. фебруара 2022. 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; 
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-30/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

51. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм рада Спортског савеза за 

2022.г.'', подносиоца програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем 

тексту: Корисник средстава) у износу од 5.900.000,00 (словима: 

петмилионадеветстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 6.000.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 5.900.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-31/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

52. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Школски спорт 2022'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 
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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 650.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 350.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-32/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

53. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. 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 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Манифестације 2022.г.'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 1.300.000,00 (словима: једанмилионтристохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 1.300.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 1.300.000,00 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 18. фебруара 2022. 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; 
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из 

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

Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар; 

4) квалитет предлога програма. 

Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила 

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

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

спор. 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-27-33/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

54. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Лекарски прегледи 2022.г.'', подносиоца 

програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник 

средстава) у износу од 1.500.000,00 (словима: једанмилионпетстохиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 1.500.000,00 динара. 

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

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

тексту: Комисија). Комисија је дана 18. фебруара 2022. 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: 403-27-34/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

55. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Спорт за све 2022'', 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 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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

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

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

Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна 

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

Алибунар као представником Општине. 

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

вредност пројекта износи 150.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 100.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-35/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

56. 

 

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

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 

2022. 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 2022. ГОДИНИ 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Програм унапређења спорта у општини 

Алибунар'', подносиоца програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у 

даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 960.000,00 (словима: 

деветстошездесетхиљада) динара. 

2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

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

бр. 26/2021). 

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 27. седници одржаној дана 02. фебруара 

2022. године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта 

из буџета општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом 

наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2022) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или 

пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 25.600.000,00 

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

Конкурс је отворен дана 02. фебруара 2022. године и отворен је 15 дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

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 1.000.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар 

планирана су у износу од 960.000,00 динара, док сопствено учешће и средстава добијених 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 18. фебруара 2022. 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: 403-27-36/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

57. 

 

На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 10/2016), 

чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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 19. став 3. 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 31. седници одржаној дана 23. фебруара 2022. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА  

ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

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

области спорта у 2022. години, назив програма: ''Учешће фудбалера школе фудбала ОФК 

Пролетер из Банатског Карловца годишта 2009, 2010. и 2011. на турниру Златибор 

2022'', подносиоца програма Омладински фудбалски клуб ''Пролетер'' из Банатског 

Карловца (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 2022. 

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

бр. 26/2021). 
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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 

 

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

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (у даљем тексту: Одлука), 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 Одлуком Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката 

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

даљем тексту: Правилник). 

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, очекивана 

средства из буџета општине Алибунар планирана су у износу од 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 22. фебруара 2022. године одржала седницу на којој је 

извршила стручни преглед и дала оцену поднетог 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. 

Комисија је посебно ценила позитиван утицај пројекта који ће се реализовати на децу 

школског узраста, пре свега имајући у виду утицај на њихов правилан развој, популаризацију 

спорта и стицање позитивних навика, као и правилну социјализацију. 

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: 403-28/2022-04 

Алибунар, 23. фебруара 2022. године 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 23.02.2022. 

 

 

Број 4– Страна 70 

ПРЕДСЕДНИЦА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

58. 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности (''Службени гласник 

РС'', број 14/2022) и члана 78. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 11/2019), 

 

Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије Скупштине општине 

Алибунар, на 7. седници од 10.02.2022. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИРАЊУ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНИХ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОД 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ, ИЗ СРЕДСТАВА ЈАВНИХ ИЗВОРА – 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Утврђује се да следеће политичке партије и коалиције политичких партија имају одборнике 

у Скупштини општине Алибунар који су изабрани на изборима за одборнике скупштине општине, 

одржаним 21. јуна 2020. године: 

1. Српска напредна странка; 

2. Социјалистичка партија Србије; 

3. Коалиција Војвођански фронт – Лига социјалдемократа Војводине (Лига социјалдемократа 

Војводине, Заједно за Војводину); 

4. Група грађана ''Заједно за општину Алибунар''; 

5. Група грађана ''Слобода''. 

 

Члан 2. 

Утврђује се да у Скупштини општине Алибунар нема представника странака националних 

мањина. 

 

Члан 3. 

Средства из јавних извора, односно буџета општине Алибунар, која се обезбеђују за 

финансирање редовног рада политичких субјеката (политичких странака, коалиција политичких 

странака и група грађана) чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине општине Алибунар 

одређују се на нивоу 0,105% пореских прихода буџета општине Алибунар за 2021. годину. 

 

Члан 4. 

Средства из члана 3. ове Одлуке расподељују се политичким субјектима који су освојили 

мандате у Скупштини општине Алибунар, сразмерно броју гласова обрачунати на начин прописан 

у ставу 2 овог члана. 

Број гласова политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава 

обрачунава се тако што се број гласова до 3% важећих гласова свих бирача који су гласали множи 

коефицијентом 1,5, а број гласова преко 1% важећиг гласова свих бирача који су гласали множи 

кооефицијентом 1. 
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Средства политичког субјекта који је на изборима наступао као коалиција деле се према 

коалиционом споразуму. 

Према коалиционом споразуму за Коалицију: Војвођански фронт – Лига социјалдемократа 

Војводине (Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину), све финансијске трансакције 

вршиће се путем рачуна Лиге социјалдемократа Војводине. 

У Скупштини општине Албиунар нема политичких субјеката који су освојили мање од 5% 

важећих гласова. 

 

Члан 5. 

Према Одлуци о утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине општине 

Алибунар на изборима одржаним 21. јуна 2020. године и поновљеном гласању на бирачком месту 

22 Нови Козјак одржаном 28. јуна 2020. године (''Службени лист општине Алибунар'' број 24/2020) 

политички субјекти који имају одборнике у Скупштини општине Алибунар освојили су следећи број 

важећих гласова: 

1. Српска напредна странка – 5822; 

2. Социјалистичка партија Србије – 1257; 

3. Коалиција Војвођански фронт - Лига социјалдемократа Војводине (Лига социјалдемократа 

Војводине, Заједно за Војводину) – 653; 

4. Група грађана ''Заједно за општину Алибунар'' – 929; 

5. Група грађана ''Слобода'' – 637. 

 

Члан 6. 

На основу Одлуке о буџету општине Алибунар за 2022. годину за финансирање редовне 

делатности политичких субјеката који имају одборнике у Скупштини општине Алибунар предвиђено 

је укупно 460.799,00 динара. 

Политички субјекти имају право на следећи износ за финансирање редовне делатности и 

то: 

1. Српска напредна странка – 288.552,00 динара; 

2. Социјалистичка партија Србије – 62.300,00 динара; 

3. Коалиција Војвођански фронт - Лига социјалдемократа Војводине (Лига социјалдемократа 

Војводине, Заједно за Војводину) – 32.348,00 динара; 

4. Група грађана ''Заједно за општину Алибунар'' – 46.034,00 динара; 

5. Група грађана ''Слобода'' – 31.565,00 динара. 

 

Члан 7. 

Чланом 17. Закона о финансирању политичких активности прописано је да ће се исплата 

вршити сваког месеца, до 10. дана у месецу за претходни месец. Из тога произилази да ће се 

месечни износи исплатити за период јануар – новембар из средстава буџета општине Алибунар за 

2022. годину, док ће се припадајући износ за месец децембар 2022. године исплатити из средстава 

буџета општине за 2023. годину у Законом прописаном року. 

На основу претходног става, из средстава буџета општине Алибунар за 2022. годину 

политичким субјектима биће месечно исплаћени, закључно са 31. децембром 2022. године, 

следећи износи: 

1. Српска напредна странка – 24.046,00 динара за период 01. јануар – 31. децембар 2022. 

године; 

2. Социјалистичка партија Србије – 5.192,00 динара за период 01. јануар – 31. децембар 

2022. године; 

3. Коалиција Војвођански фронт - Лига социјалдемократа Војводине (Лига социјалдемократа 

Војводине, Заједно за Војводину) – 2.696,00 динара за период 01. јануар – 31. децембар 

2022. године; 

4. Група грађана ''Заједно за општину Алибунар'' – 3.836,00 динара за период 01. јануар – 31. 

децембар 2022. године; 
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5. Група грађана ''Слобода'' – 2.630,00 динара за период 01. јануар – 31. децембар 2022. 

године. 

 

Члан 8. 

Уплата средстава по овој Одлуци вршиће се на достављене рачуне политичких субјеката 

за које је утврђено да имају право на средства за редовну делатност. 

 

Члан 9. 

Обавезују се политички субјекти да у орку од 8 дана од дана пријема ове Одлуке 

Општинској управи Алибунар, Одељењу за финансије доставе следећу документацију: 

1. копију депо картона ради увида у број жиро рачуна отворен код Управе за трезор према 

седишту политичког субјекта; 

2. копију решења о разврставању (матични број); 

3. копију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ). 

За коалиције, односно групе грађана потребно је доставити коалициони споразум, односно 

споразум о оснивању групе грађана, који су оверени у складу са прописима. 

 

Члан 10. 

Уплата припадајућих средстава извршиће се након достављања документације из 

претходног става. 

 

Члан 11. 

За извршење ове Одлуке задужује се Општинска управа Алибунар, Одељење за 

финансије. 

 

Члан 12. 

На основу ове Одлуке, председник Скупштине општине Алибунар донеће решења о 

исплати средстава политичким субјектима наведеним у овој Одлуци. 

 

Члан 13. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 403-26/2022-04 

Алибунар, 10. фебруар 2022. године 

 

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

Неђељко Коњокрад, с.р. 
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19. Програм обављања делатности јавног осветљења на територији општине Алибунар 
за 2022. годину 

1 

20. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области 
jавног информисања на територији општине Алибунар у 2022. години 
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21. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (Фудбалски савез општине Алибунар) 

8 

22. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ФК. ''Добрица'' Добрица) 
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23. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (АК ''М.Петровић'' Б.Карловац) 
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24. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (Удружење СС-397 ''Арап'' Владимировац) 
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25. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (УСР ''Бабушка'' Јаношик) 
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26. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (УСР ''Смуђ'' Алибунар) 
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27. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (УСР ''Амур'' Иланџа) 
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28. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (СТК ''Рапид'' Николинци) 
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29. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (СТК ''Банатул'' Локве) 
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30. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ШК ''Алибунар'' Алибунар) 
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31. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ШК ''Б.Карловац'' Б.Карловац) 
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32. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ШК ''Агростепа'' Иланџа) 
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33. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (Карате клуб ''Будућност'' Алибунар) 
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34. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (Карате клуб ''Владимировац'' Владимировац) 
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35. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (Карате клуб ''Нуките'' Б.Карловац) 
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36. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (КК ''Будућност'' Алибунар) 
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37. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (КК ''Југобанат'' Б.Карловац) 
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38. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (КК ''Омладинац 72'' Иланџа) 
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39. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ОФК ''Пролетер'' Б.Карловац) 
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40. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ФК ''Будућност'' Алибунар) 
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41. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ФК ''Банат Иланџа'' Иланџа) 
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42. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ФК ''Војводина Селеуш'' Селеуш) 
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43. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (СФУ ''Банатул'' Локве) 
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44. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (СФУ ''Рапид'' Николинци) 
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45. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ФК ''Јаношик'' Јаношик) 
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46. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ФК ''Владимировац'' Владимировац) 
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47. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (РК ''Б.Карловац'' Б.Карловац) 
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48. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (РК ''Будућност'' Алибунар) 
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49. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (РК ''Владимировац'' Владимировац) 
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50. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ФК ''Црвена звезда'' Н.Козјак) 
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51. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ССОА – Програм рада Савеза за 2022.г.) 
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52. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ССОА – Школски спорт 2022) 
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53. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ССОА – Манифестације 2022) 
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54. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ССОА – Лекарски прегледи 2022) 
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55. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ССОА – Спорт за све 2022) 
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56. Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање 
програма у области спорта у 2022.г. (ССОА – Програм унапређења спорта у општини 
Алибунар) 
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57. Решење о одобравању средстава из буџета општиен Алибунар за финансирање 
програма од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта 
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АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

58. Одлука о финансирању редовног рада политичких субјеката који имају одбонрике у 
Скупштини оптшине Алибунар изабраних на изборима за одборнике Скупштине 
општине од 21. јуна 2020. године, из средстава јавних извора – буџета општине 
Алибунар за 2022. годину 
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