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76. 
 

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) и члана 58. Статута општине Алибунар – 

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

Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 13. седници одржаној дана 28. 

маја 2021. године расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројеката цркава и верских 

заједница из буџета општине Алибунар за 2021. годину износи 3.500.000,00 (словима: 

тримилионапетстохиљада) динара. 

Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама које су уписане 

у Регистар цркава и верских заједница који се води при министарству надлежном за послове вера, 

а које делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 

2021. годину. 

Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету 

општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале 

намене из 10% планираних и расположивих средстава. 

У случају потребе, Општинско веће може расписати и ванредни конкурс на предлог 

председника општине. 

Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности 

цркава и верских организација, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а 

нарочито за: 

 инвестиционе радове на црквеним објектима, 

 обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а 

посебно црквених објеката који су споменици културе,  

 обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,  

 уређење и ревитализација простора верских гробаља,  

 изградњу и обнову капела,  

 обнову икона, верских и сакралних предмета, 
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 стављање нових фасада и кречење црквених објеката,  

 обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,  

 санирање влаге на црквеним зидовима,  

 изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,  

 организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,  

 организовање цкрвених манифестација,  

 научна истраживања везана за цркву.  

Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних 

субјеката, предност има субјект са већим бројем верских објеката или са већим бројем верника. 

Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета 

општине Алибунар додељују се за суфинансирање једног програма/пројекта. 

Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити 

завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2021. године. 

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне 

документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у времену од 7.00 

до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 

Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар 

(www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi). 

Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за 2020. годину, не могу 

конкурисати за средства по овом позиву. 

Конкурсна пријава треба да садржи: 

- Образац пријаве, 

- фотокопију решења о упису цркава и верских организација у Регистар. 

По доношењу Решења о расподели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник 

средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на 

кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе 4, 

26310 Алибунар, са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

ЦРКАВА ОДН. ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА'', поштом или предајом у Шалтер сали Општинске 

управе општине Алибунар. 

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/641-031, 

сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. 

Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана расписивања конкурса и рок за 

доставу пријава тече наредног дана од дана расписивања конкурса. 

Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-16/2021-04 

Алибунар, 28. маја 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi
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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

 

 

 

Подносилац предлога пројекта/програма 

 

 

 

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма 

 

 

 

 

 

 

 

Референтни број 

(попуњава општина Алибунар) 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ 

 

Наслов пројекта/програма 

 

 

 

Износ средстава из сопственог учешћа                             

Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности пројекта                       % 

Износ тражених средстава од општине Алибунар                            

Проценат средстава траженог од општине Алибунар од укупне 

вредности пројекта/програма 
                      % 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА                            

 

Датум подношења предлога пројекта/програма: __________________________________ 

Трајање пројекта/програма: ____________________________________________________ 

Контакт особа: ________________________________________________________________ 

Функција: ____________________________________________________________________ 

Контакт телефон: ______________________________________________________________ 

Е-mail: _______________________________________________________________________ 

Адреса интернет презентације: _________________________________________________ 

Mатични број и ПИБ: ___________________________________________________________ 

Број рачуна и назив банке: _____________________________________________________ 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Потпис и печат: 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРИЈАВЕ 

Опис захтева (циљ, очекивани резултати, динамика реализације пројекта, манифестације, 
набавке опреме, инвестиционог улагања итд.)**: 
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Спецификација трошкова, финансијски план пројекта, манифестације или набавке опреме са 
роковима доспелости обавеза, тражена и очекивана средства из осталих извора**: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(**- по потреби текст наставити на новом листу)  

  Одговорно лице 

 печат  

  потпис 
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И З Ј А В А 

 

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира 

пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под 

кривичном и материјалном одговорношћу изјављује: 

 да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 

 да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

 да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно пројекта 

са финансијском документацијом; 

 да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима 

бити назначено да је реализацију подржала Општина Алибунар 

 

 

Место: 

Датум: 

 

  Одговорно лице 

 печат  

  потпис 

 

 

 

77. 

 

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 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 

текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и Правилника о начину суфинансирања 

пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 

својој 13. седници одржаној дана 28. маја 2021. године расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и 

невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2021. годину износи 3.500.000,00 

(словима: тримилионапетстохиљада) динара, и то: 

1) за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – 2.700.000,00 динара, 

2) за дневне услуге у заједници у области социјалне и дечје заштите – 800.000,00 динара. 

Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима 

грађана) са територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 

2021. годину за следеће области: 

- активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора; 

- афирмисање људских и мањинских права; 

- развој цивилног друштва; 

- социјална заштита; 

- здравствена заштита; 

- заштита деце и старих особа; 

- борачко-инвалидска заштита; 
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- заштита лица са инвалидитетом; 

- подстицање наталитета; 

- превенција и заштита од болести зависности; 

- активности пензионерских организација; 

- афирмисање женских права; 

- превенција насиља; 

- хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне 

потребе Општине Алибунар и афирмацију грађанског активизма; 

- програми и пројекти за младе; 

- програми из области екологије; 

- развој културно-уметничког стваралаштва. 

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су 

регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на 

подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације. 

Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности 

програма/пројекта. 

Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројекта. 
Минимални износ средстава који се додељује по пријави је 30.000,00 динара, а 

максимални износ је 200.000,00 динара. 
Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може 

конкурисати за средства по овом позиву. 

Сви пројекти које су подносиоци пријава на конкурс предали биће оцењени у складу са 

мерилима и критеријумима утврђених чланом 11. Правилника о начину суфинансирања пројеката 

удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018). 

Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити 

завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2021. године. 

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу (Образац 1 – Образац за пријаву на 

Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана на територији општине Алибунар), који 

чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког 

радног дана у термину од 7.00 до 15.00 часова, у шалтер-сали Општинске управе општине 

Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет 

презентације општине Алибунар (www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi). 

Конкурсна пријава треба да садржи: 

- образац пријаве (Образац 1), 

- биографију координатора програма, 

- фотокопију решења о упису организације у Регистар, 

- фотокопију оснивачког акта (статута). 

Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник 

средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на 

кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Алибунар, Комисија за 

оцену пројеката удружења грађана, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''Пријава 

на конкурс за суфинансирање програма удружења грађана – не отварати'', поштом или 

предајом у шалтер-сали Општинске управе општине Алибунар. Пријаве послате на било који други 

начин (нпр. факсом или електронском поштом), или упућене на другу адресу, неће бити узете у 

разматрање. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока (према печату поште), без обзира на датум приспећа. 

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/641-031, 

сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. 

http://www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi


 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 28.05.2021. 

 

 

Број 9– Страна 9 

            

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-17/2021-04 

Алибунар, 28. маја 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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ОБРАЗАЦ 1 
 

 

 
 

   
 
 
Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
Трг слободе бр. 4 
26310 Алибунар 

 
О Б Р А З А Ц 

за пријаву на Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана 
на територији Општине Алибунар 

 
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

Назив подносиоца  

Седиште (навести адресу, назив 
места и поштански број) 

 

Број телефона (телефакса)  

Е-mail подносиоца  

Web site (интернет адреса) 
подносиоца 

 

Број жиро-рачуна подносиоца 
код Управе за трезор 

 

Матични број (МБ) и порески 
идентификациони број (ПИБ) 
подносиоца 

МБ: ________________________ ПИБ: ________________________ 

Одговорно лице/особа 
овлашћена за заступање 
подносиоца  

 

име и презиме _________________________________________________ 

адреса _______________________________________________________  

контакт телефон _______________________________________________ 

број мобилног телефона ________________________________________ 

е-mail ________________________________________________________ 

Најзначајнији реализовани 
пројекти подносиоца  
(навести бар три раније успешно 
реализована пројекта) 

 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________ 

2. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Назив пројекта  
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Сажет опис пројекта 
(детаљан опис програма 
доставити у прилогу) 

 

Место одржавања/реализације 
пројекта 

 

Време реализације пројекта 
(време почетка и завршетка 
пројекта, а за вишегодишње 
пројекте навести време 
реализације по фазама и годинама  

 

Одговорно лице за пројекат 
 

 

име и презиме _________________________________________________ 

адреса _______________________________________________________  

контакт телефон _______________________________________________ 

број мобилног телефона ________________________________________ 

е-mail ________________________________________________________ 

Циљ и очекивани резултати 
пројекта 
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3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОЈЕКТА 

(сви новчани износи исказују се искључиво у динарима) 

Износ средстава потребан за 
потпуну реализацију пројекта 

 

Износ средстава који се тражи од 
Општине Алибунар за 
реализацију пројекта 

 

Износ сопствених средстава за 
реализацију пројекта 

 

Износ средстава других учесника 
и назив других учесника у 
суфинансирању пројекта 
(ако средства нису одобрена 
навести датум када су средства 
тражена и од кога) 

 

Износ средстава који је 
подносилац раније добио од 
Општине Алибунар, назив 
пројекта и време реализације 

 

4. СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА 

(трошкове навести таксативно, на пример: путни трошкови, дневнице учесника, смештај, услуге 
по уговору, трошкови штампања, пропагандни трошкови, материјал, котизације и сл.) 

Назив трошкова Износ укупно потребних средстава 
Износ средстава која се 

траже од Општине 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

У К У П Н О: 
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II  ПРИЛОЗИ 
(без достављених прилога, пријава на Конкурс неће бити разматрана) 

 
1. Детаљан опис пројекта – опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, 

корисници обухваћени пројектом и др. (приложити опис највише на 2 странице формат А4, 

уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и 

аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту и подносиоцу); 

2. Листа чланова удружења (најмање 10 чланова) које својим печатом оверава удружење 

које је носилац предлога пројекта. 

 
 

III   ИЗЈАВА 
о прихватању обавезе корисника средстава у случају да Општина Алибунар суфинансира 

пројекат 
 

1. да су сви подаци који су наведени у обрасцу истинити и тачни; 

2. да ће наменски утрошити додељена средства; 

3. да ће доставити извештај о реализацији пројекта са финансијском документацијом; 

4. да ће током реализације пројекта у штампаним и електронским медијима бити јавно 

истакнута подршка Општине Алибунар. 

 
 

Место: __________________ 
 
Датум: __________________ 

М.П. 

Одговорно лице: 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

 

 

 

 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 

Трг слободе бр. 4 
26310 Алибунар 

  

 

ИЗВЕШТАЈ 

О реализацији пројекта/програма који се суфинансира средствима из буџета 

Општине Алибунар 

 

  I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив и адреса (седиште) 
корисника средстава 

 

Одговорно лице за извештај/особа 
овлашћена за заступање 

 

име и презиме ________________________________________________ 

контакт телефон _______________________________________________ 

Назив пројекта/програма  

II   ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

Време реализације програма 
(датум почетка и завршетка 
програма) 

 

Остали учесници у 
суфинансирању пројекта 
(навести назив осталих учесника у 
суфинансирању и одобрени износ) 

 

Опис реализације 
пројекта/програма 
(треба да садржи детаљан план 
реализованих садржаја, списак 
учесника, покривеност пројекта у 
медијима – преглед штампе, ТВ, 
радио, интернет, сарадња са 
установама и организацијама у 
земљи и иностранству која је 
успостављена током реализације 
пројекта, реакције јавности на 
програм, медијски спонзори и др.) 
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Сажет опис ефеката 
пројекта/програма 

 

Напомене  
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III   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
(сви новчани износи исказују се искључиво у динарима) 

Број уговора по коме су средства 
дозначена кориснику 

 

Износ средстава одобрен од 
стране Општине Алибунар 
(навести датум приспећа 
средстава) 

 

IV  ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА 
(трошкове навести таксативно) 

Број рачуна (налога, 
уговора и сл.) и назив 

издаваоца рачуна 

Износ рачуна у 
динарима 

Број и датум извода на 
коме се види промена 
стања по приложеном 
рачуну (налогу и сл.) 
оверен и потписан од 

стране корисника 

Документација о 
спроведеном поступку 
јавне набавке (број и 

датум документа) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Датум: 
М.П. 

Овлашћено лице 
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78. 
 

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 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 6. Правилника о расподели 
буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
11/2013 и 1/2014), Општинско веће општине Алибунар на 13. седници одржаној дана 28. маја 2021. 
године доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА  

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 
 

Члан 1. 
Образује се Комисија за оцену пројеката цркава и верских заједница (у даљем тексту: 

комисија), коју чине: 
1. Жељко Радовановић – председник; 

2. Илија Пенца – заменик председника; 

3. Анита Митровић – члан; 

4. Предраг Ковачев – члан; 

5. Дариан Тапалага – члан. 

 
Члан 2. 

Задатак комисије из члана 1. овог Решења је да:  
1) разматра пријаве на конкурс; 

2) оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката у 

складу са Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским 

заједницама; 

3) предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели 

средстава за суфинансирање пројеката. 

 
Члан 3. 

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине 
Алибунар, а најмање једанпут годишње, поднесе извештај о свом раду. 
 

Члан 4. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

оцену пројеката цркава и верских заједница (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2020). 
 

Члан 5. 
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-39/2021-04 

Алибунар, 28. маја 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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79. 
 

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 58. Статута општине Алибунар – пречишћен 
текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 3. Правилника о начину 
суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима 
буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће 
општине Алибунар на 13. седници одржаној дана 28. маја 2021. године доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

 
 

Члан 1. 
Образује се Комисија за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), коју 

чине: 
1. Жељко Радовановић – председник; 

2. Сашка Жарковић – члан; 

3. Радоја Дадић – члан; 

4. Ивица Росић – члан; 

5. Илија Пенца – члан; 

6. Грацијана Менгер – члан. 

 
Члан 2. 

Задатак комисије из члана 1. овог Решења је да:  
1) разматра пријаве на конкурс; 

2) оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката у 

складу са Правилником о начину суфинансирања пројеката удружења грађана 

односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар; 

3) предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели 

средстава за суфинансирање пројеката. 

 
Члан 3. 

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине 
Алибунар, а најмање једанпут годишње, поднесе извештај о свом раду. 
 

Члан 4. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

оцену пројеката удружења грађана (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 20/2019). 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-40/2021-04 

Алибунар, 28. маја 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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80. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 58. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 16. Одлуке о буџету 
Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019 и 35/2020), а 
на предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 13. седници 
одржаној 28. маја 2021. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ОТВАРАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету Општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 41/2020 и 
42/2020-испр.), у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 
112, позиција 47, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу 
од 7.000.000,00 (словима: седаммилиона) динара за учешће у пројекту Општине Алибунар 
''Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу Алибунар – блок 5''. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 7.000.000,00 динара распоређују се у 

оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програм 6 – Заштита животне средине, програмска 
активност 0401-0006 – ''Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу 
Алибунар – блок 5'', функција 510 – Управљање отпадом, позиција 97/2, економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 01 – Приходи из буџета. 
 

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

општине Алибунар''. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-18/2021-04 

Алибунар, 28. маја 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

76. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката цркава и верских 
организација из буџета општине Алибунар за 2021. годину 

1 

77. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и 
невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2021. годину 

7 

78. Решење о образовању Комисије за оцену пројеката цркава и верских заједница 17 
79. Решење о образовању Комисије за оцену пројеката удружења грађана 18 
80. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 19 

   

   

   
   

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. 


