
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 40. Алибунар, 29. април 2021. године Бесплатан примерак Број 8 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

73. 
 

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

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 11. Правилника о заједничким 

критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору (''Службени гласник РС'', бр. 89/2019) и 

члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 

22/2019), Општинско веће општине Алибунар на својој 12. седници одржаној дана 29. априла 2021. 

године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ 

 ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

Одређује се Зорана Братић, председница Општине Алибунар, за руководиоца одговорног 

за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Општини Алибунар. 

 

Члан 2. 

За обављање оперативних послова на увођењу и развоју система финансијског 

управљања и контроле у Општини Алибунар биће образована радна група, која ће за свој рад 

одговарати руководиоцу одговорном за увођење и развој система финансијског управљања и 

контроле у Општини Алибунар. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању руководиоца 

одговорног за финансијско управљање и контролу (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

16/2020). 

 

Члан 4. 

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

општине Алибунар''.   

 
 

Република Србија –АП Војводина 
Општина Алибунар 
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Општинско веће 
Број: 020-32/2021-04 

Алибунар, 29. априла 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 81. став 4. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 11. Правилника о 

заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о 

систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (''Службени гласник РС'', бр. 

89/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 

(''Службени лист општине Алибунар'' број 22/2019), Општинско веће општине Алибунар на 12. 

седници одржаној дана 29. априла 2021.г. доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ 

УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

 

 

1. УСВАЈА СЕ Акциони план за успостављање система финансијског управљања и контроле 

(ФУК) – у даљем тексту: Акциони план. 

2. Саставни део овог Решења је Акциони план. 

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

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-12/2021-04 

Алибунар, 29. априла 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 



 

 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) 

Одговорна особа: Зорана Братић 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР РЕЗУЛТАТ 

1.1: Доношење одлука о успостављању система ФУК 31.03.2021. - Одлука о именовању ФУК руководиоца 
- Одлука о именовању Радне групе за ФУК 
- Акциони план за успостављање система ФУК 

1.2: Спровођење самопроцене о систему ФУК 31.03.2021. - Извештај о статусу система ФУК за 2020. 

1.3: Уводна обука за успостављање система ФУК 30.04.2021. - Најмање 7 чланова Радне групе за ФУК обучено за 
успостављање система ФУК 

1.4: Обука за управљање ризицима 31.08.2021. - Најмање 7 чланова Радне групе за ФУК обучено за 
управљање ризицима 

1.5: Израда Листе пословних процеса (Образац 1) 31.08.2021. - Урађена Листа пословних процеса (Образац 1) 

1.6: Израда Мапе пословних процеса (Образац 2) 31.12.2021. - Урађене мапе пословних процеса (Образац 2) 

1.7: Опис процедура (Образац 3) 30.04.2022. - Урађене мапе процедура (Образац 3) 

1.8: Израда Стратегије управљања ризицима 30.09.2022. - Урађена Стратегија управљања ризицима 
- Стратегија усвојена од стране руководиоца КЈС 

1.9: Израда подрегистра ризика унутрашњих 
организационих јединица 

31.08.2022. - Урађени подрегистри ризика за унутрашње организационе 
јединице 

1.10: Израда јединственог Регистра ризика 30.09.2022. - Уређен јединствен Регистар ризика 

1.11: Процена система ФУК са препорукама за даље 
унапређење 

31.10.2022. - Извештај о статусу система ФУК са препорукама за даље 
унапређење 
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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', 

бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут.тумач.), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 24. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања (''Службени гласник РС'', бр.16/2016 и 8/2017) и члана 58. Статута општине 

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

образложеног предлога Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине 

Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног 

информисања на територији општине Алибунар у 2021. години, Општинско веће општине 

Алибунар на својој 12. седници одржаној дана 29. априла 2021. године доноси следећe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ  
 

I 

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

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на 

предлог Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на 

територији општине Алибунар у 2021. години (у даљем тексту: Стручна комисија) и у складу са 

Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Aлибунар у 2021. години (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 4/2021) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар 

расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 8.500.000,00 динара за 

суфинансирање следећих пројеката: 

1) за реализацију пројекта: ''Зелена страна Алибунара'' – серија текстова о младима и 

екологији, подносиоца пројекта Удружење грађана ''Други Нови Центар'' из 

Панчева, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 1.490.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 300.000,00 динара; 

2) за реализацију пројекта: ''Алибунар у фокусу јавности'', подносиоца пројекта 

''EVRŠAC GROUP'' д.о.о. Вршац, траженог износа средстава за суфинансирање 

пројекта 2.500.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у 

износу од 1.090.000,00 динара; 

3) за реализацију пројекта: ''Туристички потенцијали и инвестиције у развој 

Алибунара’’ – серија текстова, подносиоца пројекта Центар за информисање, 

образовање и предузетништво ''Облак'' из Панчева, траженог износа средстава за 

суфинансирање пројекта 2.157.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у 

суфинансирању у износу од 350.000,00 динара; 

4) за реализацију пројекта: ''Општина Алибунар – грађанин у функцији актера локалне 

самоуправе општине'', подносиоца пројекта ''Старт пресс'' д.о.о. за издавачку и 

трговинску делатност из Панчева, траженог износа средстава за суфинансирање 

пројекта 1.450.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у 

износу од 500.000,00 динара; 

5) за реализацију пројекта: ''Алибунар за све нас'', подносиоца пројекта Телевизија 

''Банат'' д.о.о. за производњу и емитовање радио и телевизијској програма из 

Вршца, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 3.000.000 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.100.000,00 динара; 

6) за реализацију пројекта: ''Свакодневно учешће и значајан утицај ТВ Радио Лав у 

информисању становника Општине Алибунар, као и активностима локалне 

заједнице у целини у оквиру дневне и недељне ТВ емисије у пројекту 

''АЛИБУНАРСКЕ ОПШТИНСКЕ АКТУЕЛНОСТИ'', подносиоца пројекта Телевизија 
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''РАДИО ЛАВ'' Вршац, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 

3.000.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

1.000.000,00 динара; 

7) за реализацију пројекта: ''Учешће недељних новина Вршачке Вести у подизању 

нивоа локалног информисања грађана, као и локалне заједнице у целини за 

општину Алибунар издавањем странице АЛИБУНАРСКЕ ВЕСТИ у оквиру 

недељника Вршачке Вести'', подносиоца пројекта Д.О.О. ''Вршалица'' из Вршца, 

траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 1.500.000,00 динара, утврђује 

се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 860.000,00 динара; 

8) за реализацију пројекта: ''Породични магазин РОВИНА'', подносиоца пројекта 

Словачки издавачки центар д.о.о. Бачки Петровац, траженог износа средстава за 

суфинансирање пројекта 181.500,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у 

суфинансирању у износу од 100.000,00 динара; 

9) за реализацију пројекта: ''Еколог и ја у Алибунару'', подносиоца пројекта ''STELLA 

PRODUCTION'' д.о.о. из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање 

пројекта 600.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у 

износу од 600.000,00 динара; 

10) за реализацију пројекта: ''Панорама Алибунара'', подносиоца пројекта 

Радиотелевизија ''Панчево'' из Панчева, траженог износа средстава за 

суфинансирање пројекта 3.000.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у 

суфинансирању у износу од 400.000,00 динара; 

11) за реализацију пројекта: ''Алибунар под лупом'', подносиоца пројекта ''ДВП 

Продукција'' из Новог Сада, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 

1.790.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

500.000,00 динара; 

12) за реализацију пројекта: ''АЛИБУНАР МОЈ КРАЈ – Интернет прозор у свет'', 

подносиоца пројекта Милена Вашалић ПР аудио-видео продукција ''Local 

production'' из Вршца, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 

1.200.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

900.000,00 динара; 

13) за реализацију пројекта: Серијал радио-информативних емисија на српском и 

румунском језику о значајним догађајима у општини Алибунар под називом 

''Хроника општине Алибунар'' или на румунском ''Cronica comunei Alibunar''', 

подносиоца пројекта Д.О.О. ''Danelli'' - Радио ''ФАР'' из Алибунара, траженог износа 

средстава за суфинансирање пројекта 600.000,00 динара, утврђује се износ учешћа 

општине у суфинансирању у износу од 400.000,00 динара. 

14) за реализацију пројекта: ''Туристичка понуда Алибунара'', подносиоца пројекта 

Страхиња Вујадиновић ПР Производња кинематографских дела, аудио-

визуелних производа и телевизијског програма ''News media team'' из Новог 

Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 600.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 400.000,00 динара. 
 

II 

Општинско веће прихвата предлог Стручне комисије да се не подрже пријаве следећих 

подносилаца: 

1) ''Дневник-Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада за реализацију пројекта ''Еколошко-

енергетски ефикасна решења на пољопривредним, привредним и јавним објектима на 

подручју Општине Алибунар''; 

2) ''Фабрика слова'' д.о.о. из Новог Сада за реализацију пројекта ''Волим Алибунар''; 

3) ''Савез Срба из региона'' из Новог Београда за реализацију пројекта ''Српско коло 

Алибунар''; 

4) Културно-просветно информативно удружење ''Просперитет'' Бела Црква за 

реализацију пројекта ''Остваривање радних права ОСИ на територији Општине 

Алибунар''; 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 29.04.2021. 

 

 

Број 8– Страна 6 

5) Удружење грађана ''Тамо далеко'' из Београда за реализацију пројекта ''Привредни и 

туристички потенцијал, културно-историјска и верска баштина општине Алибунар''; 

6) Удружење ''Панчевачки омладински центар'' из Панчева за реализацију пројекта 

''НИСТЕ САМИ – допринос информисању особа са инвалидитетом у општини 

Алибунар''; 

7) Удружење ''Ариадне'' из Новог Сада за реализацију пројекта ''Алибунар и његове 

предузетнице''; 

8) НИД ''Вршачка кула'' ДОО из Вршца за реализацију пројекта ''Јавно информисање и 

културно-историјска баштина Општине Алибунар''; 

9) ''VAT PRODUCTION'' д.о.о. из Новог Београда за реализацију пројекта ''АЛИБУНАР 

ИНФО''; 

10) ''SCTV PRODUCTION'' д.о.о. из Панчева за реализацију пројекта ''Најлепше из Србије – 

Алибунар''; 

11) ''Public Media Communications’’ д.о.о. из Новог Београда за реализацију пројекта 

''Културно-историјско благо Алибунара кроз објектив младих''; 

12) Медијски центар ''Радио пулс Гроцка'' д.о.о. Београд за реализацију пројекта ''Стоп 

вршњачком насиљу''; 

13) Медијски центар ''Радио пулс Гроцка'' д.о.о. Београд за реализацију пројекта ''Помоћ 

самохраним родитељима и брига друштва о њима''; 

14) Центар за едукацију и унапређење друштва ''Пулс'' из Београда за реализацију пројекта 

''Разни видови дискриминације у друштву''. 

Пријава подносиоца пројекта ''Браничево медија центар'' д.о.о. из Петровца на Млави 

одбачена је као неблаговремена и није разматрана, у складу са Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

III 

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без 

одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно 

обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. 

 

IV 

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

годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 41/2020). 
 

VI 

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и 

медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ 

за праћење реализације суфинансираног пројекта. 
 

VII 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном 

листу општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 9. седници одржаној дана 08.02.2021. 

године расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2020. години (''Службени лист 

општине Алибунар'', бр. 4/2021) – у даљем тексту: Јавни конкурс. Према тексту Јавног конкурса, 

рок за подношење пријава је 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу који се 

дистрибуира на територији Републике Србије. Јавни конкурс објављен је дана 09.02.2021. године у 

дневном листу ''Српски телеграф'', тако да рок за подношење пријава траје од 10. фебруара 2021. 

године до 01. марта 2021. године. 
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Пре расписивања Јавног конкурса, Комисија за контролу државне помоћи донело је 

Решење, број 401-00-00023/2021-01/2 од 18.01.2021.г., којим се дозвољава државна помоћ која се 

додељује у складу са Нацртом јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2021. години. 

Према тексту Јавног конкурса, средства за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2021. 

години, опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину у износу од 

8.500.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 

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

Што се тиче обавезне документације коју је потребно доставити, Јавним конкурсом 

утврђено је следеће: ''Учесник Јавног конкурса је обавезан да достави: 

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

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

- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 

- Образац 2 – табела: попуњен буџет пројекта. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 

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

принудној наплати (да нема блокиран рачун); 

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

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

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

гласила у Агенцији за привредне регистре); 

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

електронске медије; 

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

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

се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију 

телевизијског и радијског програма); 

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

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

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

текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет 

медије и новинске агенције; 

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

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

производњу медијских садржаја за телевизију; 

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

и сл.)''. 

У складу са одредбама чланова 10. и 11. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Алибунар је 
посебним решењем из реда запослених у Општинској управи општине Алибунар образовао 
Стручну службу за проверу документације поднете по Јавном конкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 
Алибунар у 2021. години (у даљем тексту: Стручна служба), решење бр. 020-15/2021-04 од 
25.02.2021.г. Задатак Стручне службе је да изврши проверу документације поднете по Јавном 
конкурсу. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и 
поштовање рокова. Стручна служба је утврдила да су све поднете пријаве потпуне и већином 
благовремене, осим пријаве коју је поднело ''Браничево медија центар'' д.о.о. из Петровца на 
Млави, које је предато пошти након истека рока за подношење пријава, тј. дана 02.03.2021. године 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 10. седници донело Решење о образовању 

Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине 

Алибунар у 2021. години, бр. 020-9/2020-04 од 06.02.2020.г., на предлог новинарских и медијских 

удружења, регистрованих најмање три године пре датума расписивања конкурса. Стручна 

комисија је образована у саставу: 1) Слободан Недељковић из Врања – на предлог 

http://www.alibunar.org.rs/
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Професионалног удружења новинара Србије из Ниша; 2) Мартина Вележ – медијски стручњак из 

Суботице; 3) Младен Булут из Новог Сада – на предлог Независног друштва новинара Војводине 

из Новог Сада. 

Чланови Стручне комисије су на седници одржаној дана 29.03.2021.г. приступили 

прегледању и разматрању конкурсних пријава, које одговарају условима конкурса. Комисија је 

прегледала буџете пројеката и оценила њихову оправданост и сврсисходност, квалитет медијског 

садржаја и одрживост пројекта, утврђујући укупан износ који може да се одобри по пројекту и нами 

средстава на основу поднетих предлога буџета пројекта. 

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се подрже 

следећи пројекти: 

1. Подносилац пројекта Удружење грађана ''Други Нови Центар'' из Панчева 

конкурисали су предлогом пројекта ''Зелена страна Алибунара'' – серија текстова о 

младима и екологији. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у 

року. Конкурсна комисија сматра да је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма, развоју људских права о истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

2. Подносилац пројекта ''EVRŠAC GROUP'' д.о.о. Вршац конкурисали су предлогом 

пројекта ''Алибунар у фокусу јавности''. Документација коју су поднели била је 

комплетна и пристигла је у року. Конкурсна комисија сматра да је пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност 

пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са 

становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе 

развоју медијског плурализма, развоју људских права о истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

3. Подносилац пројекта Центар за информисање, образовање и предузетништво 

''ОБЛАК'' Панчево конкурисали су предлогом пројекта ''Туристички потенцијали и 

инвестиције у развој Алибунара’’ – серија текстова. Документација коју су поднели 

била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна 

активност, подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну 

вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост 

пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе 

развоју медијског плурализма, развоју људских права о истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

4. Подносилац пројекта ''Старт пресс'' д.o.o. за издавачку и трговинску делатност 

Панчево конкурисали су предлогом пројекта ''Општина Алибунар – грађанин у 

функцији актера локалне самоуправе општине''. Документација коју су поднели била 

је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна 

активност, подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну 

вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост 

пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Посебну вредност даје видљивост пројекта као 
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и степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта. Буџет је 

прецизан и добро разрађен. Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма, развоју људских права о истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

5. Подносилац пројекта Телевизија ''Банат'' д.о.о. за производњу и емитовање радио и 

телевизијској програма из Вршца конкурисали су предлогом пројекта ''Алибунар за 

све нас''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У 

оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у 

области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност 

планираних активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права о истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Пројекат је 

разнородан и свеобухватан и доприноси потпунијем информисању житеља и гледалаца 

на територији општине Алибунар, али и изван ње. 

6. Подносилац пројекта Телевизија ''РАДИО ЛАВ'' Вршац конкурисали су предлогом 

пројекта ''Свакодневно учешће и значајан утицај ТВ РАДИО ЛАВ у информисању 

становника Општине Алибунар, као и активностима локалне заједнице у целини у 

оквиру дневне и недељне ТВ емисије у пројекту АЛИБУНАРСКЕ ОПШТИНСКЕ 

АКТУЕЛНОСТИ''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у 

року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари 

интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма, Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског 

плурализма, развоју људских права о истинитом, непристрасном, правовременом и 

потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у 

области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 

медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

7. Подносилац пројекта Д.О.О. ''Вршалица'' из Вршца конкурисали су предлогом пројекта 

''Учешће недељних новина Вршачке Вести у подизању нивоа локалног 

информисања грађана, као и локалне заједнице у целини за општину Алибунар 

издавањем странице АЛИБУНАРСКЕ ВЕСТИ у оквиру недељника Вршачке Вести''. 

Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у 

којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног 

информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно 

утицај и изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне 

активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права о 

истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 

15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

8. Подносилац пројекта Словачки издавачки центар д.о.о. Бачки Петровац конкурисали 

су предлогом пројекта ''Породични магазин РОВИНА''. Документација коју су поднели 

била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна 

активност, подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну 

вредност пројекту даје неговање националног идентитета и очувања културне баштине 

војвођанских Словака, који живе на овим просторима више од 250 година. Предложене 

пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права о 
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истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 

15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

9. Подносилац пројекта ''STELLA PRODUCTION'' д.о.о. из Београда конкурисали су 

предлогом пројекта ''Еколог и ја у Алибунару''. Документација коју су поднели била је 

комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна 

активност, подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну 

вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних активности са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост 

пројекта са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе 

развоју медијског плурализма, развоју људских права о истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни 

интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

10. Подносилац пројекта Радиотелевизија ''Панчево'' из Панчева конкурисали су 

предлогом пројекта ''Панорама Алибунара''. Документација коју су поднели била је 

комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна 

активност, подобна је да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну 

вредност пројекту даје чињеница да се пројекат једнако односи како на актуелности, 

тако и теме из области очувања традиције и обичаја, развоја културе и туризма локалне 

заједнице. Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права о истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема 

је важна и од јавног је интереса. 

11. Подносилац пројекта ''ДВП Продукција'' д.о.о. Нови Сад конкурисали су предлогом 

пројекта ''Алибунар под лупом''. Документација коју су поднели била је комплетна и 

пристигла је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је 

да оствари интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје 

потпуна усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе неговању 

националних различитости, завичајној историографији, развојним правцима општине, 

чувању традиције и младима, пратећи њихове активности у спортским, културним и 

осталим делатностима, као и пољопривреди, развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и постпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Тема је важна и од 

јавног је интереса. 

12. Подносилац пројекта Милена Вашалић ПР аудио-видео продукција ''Local 

production'' из Вршца конкурисала је предлогом пројекта ''АЛИБУНАР МОЈ КРАЈ –

Интернет прозор у свет''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла 

је у року. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари 

интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 

правовременом и постпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре 

јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

13. Подносилац пројекта Д.О.О. ''Danelli'' - Радио ''ФАР'' из Алибунара конкурисали су 

предлогом пројекта ''Мултикултурална радио репортажна емисија о људима који су 

се определили да раде и живе на селу, под називом МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИК''. 
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Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у 

којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног 

информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно 

утицај и изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предложене пројектне 

активности доприносе складном суживоту свих припадника националних заједница, 

залагању за остварење толерантних односа, указивању на духовне и културне 

вредности свих становника општине Алибунар и то упоредо на српском и румунском 

језику, развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и постпуном информисању грађана, односно подесне су 

да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

14. Подносилац пројекта Страхиња Вујадиновић ПР Производња кинематографских 

дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма ''News media team'' из 

Новог Београда конкурисао је предлогом пројекта ''Туристичка понуда Алибунара''. 

Документација коју је поднео била је комплетна и пристигла је у року. У оквиру мере у 

којој је предложена пројектна активност, подобна је да оствари интерес у области јавног 

информисања. Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност планираних 

активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, односно 

утицај и изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. У средишту 

предложених пројектних активности је богат туристички потенцијал општине Алибунар – 

од излетишта Девојачки бунар до језера Бели Багер, музички фестивали и културне 

приредбе попут ''Дани Милоша Црњанског'' Сабор пречара и сл. Пројекат доприносу 

развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 

правовременом и постпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре 

јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. Тема је важна и од јавног је интереса. 

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се не подрже 

пројекти следећих подносилаца: 

1) ''Дневник-Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада за реализацију пројекта ''Еколошко-

енергетски ефикасна решења на пољопривредним, привредним и јавним објектима на 

подручју Општине Алибунар'' из разлога што пројекат није јасно дефинисан, није уважио 

ниједну специфичност када је ова тема у питању и не види се како би се утицај у 

информисању по постигао реализацијом овог пројекта. Подносилац пројекта није пружио 

гаранције да ће у својим чланцима већу пажљу посветити земљорадницима у општини 

Алибунар. Буџет пројекта је предимензиониран и не одговара реалним трошковима 

неопходним за реализацију медијских садржаја; 

2) ''Фабрика слова'' д.о.о. из Новог Сада за реализацију пројекта ''Волим Алибунар'' – 

пројектом се предвиђају теме и садржаји који су већ актуелни у локалним и регионалним 

медијима. Буџет пројекта није прописно урађен и у ставци ''Оперативни трошкови'' 

наведени су и ''Персонални трошкови''; 

3) ''Савез Срба из региона'' из Новог Београда за реализацију пројекта ''Српско коло 

Алибунар'' – претходно искуство сарадње предлагача пројекта са Општином Алибунар 

не пружа гаранције да ће предложени пројекат бити спроведен према очекиваним 

резултатима и потребама непрецизно уочених циљних група. У буџету пројекта 

предвиђени и трошкови који су у конкурсу означени као неприхватљиви (комунални 

трошкови, канцеларијски материјал, банкарске провизије, најам простора и др.); 

4) Културно-просветно информативно удружење ''Просперитет'' Бела Црква за реализацију 

пројекта ''Остваривање радних права ОСИ на територији Општине Алибунар'' – пројекат 

није у складу са предвиђеним активностима. Буџет пројекта је предимензиониран у 

структури оперативних трошкова и упитан је с бозиром на то да су наведени издаци које 

се не могу прихватити (трошкови електричне енергије, административне услуге, 

трошкови промоција и сл.); 
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5) Удружење грађана ''Тамо далеко'' из Београда за реализацију пројекта ''Привредни и 

туристички потенцијал, културно-историјска и верска баштина општине Алибунар'' – 

пројекат је неприхватљив јер понавља све теме и садржаје који су већ заступљени у 

локалним и регионалним медијима и не нуди нова сазнања. Буџет пројекта није 

прописно урађен, јер под ставком ''Оперативни трошкови'' налазе се и трошкови 

адвокатских услуга, а под ставком ''Персонални трошкови'' није појединачно наведен 

број сарадника на пројекту, већ је кумулативно исказана сума предвиђена за њихове 

хонораре; 

6) Удружење ''Панчевачки омладински центар'' из Панчева за реализацију пројекта 

''НИСТЕ САМИ – допринос информисању особа са инвалидитетом у општини Алибунар'' 

– пројектне активности се подржавају већ подржаним локалним пројектима, а у 

спецификацији расхода наводе се издаци који нису у складу са конкурсним правилима; 

7) Удружење ''Ариадне'' из Новог Сада за реализацију пројекта ''Алибунар и његове 

предузетнице'' – нема гаранција да ће пројекат бити успешно реализован, тим пре што 

су и сами аутори пројекта претпоставили да саговорнице можда нису спремне за 

сарадњу због епидемије заразне болести Covid-19. Такође, пројектни тим није посебно 

прецизирао или навео неопходну техничку опрему за реализацију пројекта. Буџет није 

комплетан; 

8) НИД ''Вршачка кула'' ДОО из Вршца за реализацију пројекта ''Јавно информисање и 

културно-историјска баштина Општине Алибунар'' – предложеним пројектом нису јасно 

дефинисане конкретне теме којима ће се бавити и ефекат који се бити остварен 

пројектом. Предвиђени трошкови нису усклађени са пројектним активностима; 

9) ''VAT PRODUCTION'' д.о.о. из Новог Београда за реализацију пројекта ''АЛИБУНАР 

ИНФО'' – предложеним пројектом нису јасно дефинисане конкретне теме које ће бити у 

фокусу пројекта, као ни циљеви који би се постигли реализацијом пројекта; 

10) ''SCTV PRODUCTION'' д.о.о. из Панчева за реализацију пројекта ''Најлепше из Србије – 

Алибунар'' – пројекат се односи на снимање спота, чиме се не задовољава основна 

сврха наведена правилником; 

11) ''Public Media Communications’’ д.о.о. из Новог Београда за реализацију пројекта 

''Културно-историјско благо Алибунара кроз објектив младих'' – предложени пројекат не 

исказује јавни интерес, нејасно приказује индикатор резултат пројекта, прешироко 

дефинише циљне групе и нејасно су назначени персонални трошкови, без јасно 

дефинисаног броја ангажованих сарадника; 

12) Медијски центар ''Радио пулс Гроцка'' д.о.о. Београд за реализацију пројекта ''Стоп 

вршњачком насиљу'' – у уоченом све присутнијем вршњачком насиљу није јасно 

назначен приступ локалном проблему, тако  да је доведена у питање усклађеност  

планираних активности са постављеним циљем и нејасно назначеним резултатима и 

потребама циљних група. Буџет је предимензиониран и у њему су укључени и трошкови 

материјала и превоза учесника, као и надокнаде за рад ангажованих новинара; 

13) Медијски центар ''Радио пулс Гроцка'' д.о.о. Београд за реализацију пројекта ''Помоћ 

самохраним родитељима и брига друштва о њима'' – тема је добро уочена, али није 

профилисана према потребама и проблемима житеља Општине Алибунар, због чега се 

не може гарантовати изводљивост плана реализације; 

14) Центар за едукацију и унапређење друштва ''Пулс'' из Београда за реализацију пројекта 

''Разни видови дискриминације у друштву'' – пројекат није јасно дефинисао конкретне 

теме којима ће се бавити, као ни резултате који се желе постићи реализацијом пројекта. 

Предвиђени трошкови нису усклађени са пројектним активностима. 

 

Општинско веће општине Алибунар у потпуности је прихватило аргументоване предлоге 

Стручне комисије, због чега је донето решење као у диспозитиву.  

Решење  је коначна. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-13/2021-04 

Алибунар, 29. априла 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

73. Решење о одређивању руководиоца одговорног за финансијско управљање и 
контролу у Општини Алибунар 

1 

74. Решење о усвајању Акционог плана за успостављање система финансијског 
управљања и контроле 

2 

75. Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2021. 
годину 

4 

   
   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

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

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


