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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 
18.  

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

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

Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и 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), а на основу извештаја Комисије за 

разматрање захтева за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте 

организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. годину, Општинско 

веће општине Алибунар на својој 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године доноси 

следећу 

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I 

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

програме и пројекте организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. 

године, а на основу претходно спроведеног Јавног конкурса и извештаја Комисије за 

разматрање захтева за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте 

организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. годину, Општинско 

веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар на следећи начин: 

1. Фудбалском савезу општине Алибунар за финансирање пројекта/програма ''План рада 

за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 385.000,00 (словима: 

тристоосамдесетпетхиљада) динара; 

2. Фудбалском клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма 

''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у укупном годишњем износу од 

695.000,00 (словима: шестодеведесетпетхиљада) динара; 

3. Рукометном клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 430.000,00 (словима: четристотридесетхиљада) динара; 

4. Кошаркашком клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 330.000,00 (словима: тристотридесетхиљада) динара; 
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5. Шаховском клубу ''Алибунар'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 135.000,00 (словима: стотридесетпетхиљада) динара; 

6. Карате клубу ''Будућност'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара; 

7. Омладинском фудбалском клубу ''Пролетер'' из Банатског Карловца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 1.300.000,00 (словима: 

једанмилионтристохиљада) динара; 

8. Рукометном клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 1.300.000,00 (словима: 

једанмилионтристохиљада) динара; 

9. Фудбалском клубу ''Карлсдорф'' из Банатског Карловца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 60.000,00 (словима: 

шездесетхиљада) динара; 

10. Женском кошаркашком клубу ''Југобанат'' из Банатског Карловца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 290.000,00 (словима: 

двестодеведесетхиљада) динара; 

11. Карате клубу ''Нуките'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара; 

12. Аеро-клубу ''Михајло Петровић'' из Банатског Карловца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 160.000,00 (словима: 

стошездесетхиљада) динара; 

13. Шаховском клубу ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 135.000,00 (словима: 

стотридесетпетхиљада) динара; 

14. Рукометном клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 1.300.000,00 (словима: 

једанмилионтристохиљада) динара; 

15. Фудбалском клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 695.000,00 (словима: 

шестодеведесетпетхиљада) динара; 

16. Карате клубу ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма 

за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 700.000,00 (словима: седамстохиљада) динара; 

17. Фудбалском клубу ''Банат'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 420.000,00 (словима: четристодвадесетхиљада) динара; 

18. Рукометном клубу ''Омладинац'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 440.000,00 (словима: четристочетрдесетхиљада) 

динара; 
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19. Кошаркашком клубу ''Омладинац'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара; 

20. Шаховском клубу ''Агростепа'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 90.000,00 (словима: деведесетхиљада) динара; 

21. Фудбалском клубу ''Добрица'' из Добрице за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара; 

22. Фудбалском клубу ''Војводина'' из Селеуша за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 516.000,00 (словима: петстошеснаестхиљада) динара; 

23. Фудбалском клубу ''Црвена звезда'' из Новог Козјака за финансирање 

пројекта/програма за финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' 

додељују се средства у укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: 

двестохиљада) динара; 

24. Стонотениском клубу ''Банатул'' из Локава за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 380.000,00 (словима: тристоосамдесетхиљада) динара; 

25. Фудбалском клубу ''Јаношик'' из Јаношика за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2016.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара; 

26. Стонотениском клубу ''Рапид'' из Николинаца за финансирање пројекта/програма за 

финансирање пројекта/програма ''План рада за 2015.г.'' додељују се средства у 

укупном годишњем износу од 1.500.000,00 (словима: једанмилионпетстохиљада) 

динара; 

27. Спортском савезу општине Алибунар за финансирање следећих програма: 

1) Рад Спортског савеза – укупни годишњи износ од 4.550.000,00 (словима: 

четиримилионапетстопедесетхиљада) динара; 

2) Школски спорт - укупни годишњи износ од 400.000,00 (словима: 

четристохиљада) динара; 

3) Спорт за све (рекреативни спорт, спорт за особе са инвалидитетом) - укупни 

годишњи износ од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара; 

4) Спортске манифестације - укупни годишњи износ од 1.500.000,00 (словима: 

једанмилионпетстохиљада) динара; 

5) Спортски лекар - укупни годишњи износ од 150.000,00 (словима: 

стопедесетхиљада) динара; 

6) Одржавање спортских објеката - укупни годишњи износ од 539.000,00 (словима: 

петстотридесетдеветхиљада) динара. 

 

II 

          Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. 

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

44/2015). 

          Средства из члана I ове Одлуке уплаћиваће се за пројекте корисника под редним 

бројевима од 1. до 26., као и за финансирање корисника под редним бројем 27. за програмску 

активност из подтачке 1) у 12 једнаких месечних рата, а за финансирање осталих активности 

корисника под редним бројем 27. према потреби и сагласно динамици утврђено програмима. 

 

III 

         На основу ове Одлуке, а у складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба 

у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, председник 
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Општине ће у име општине Алибунар закључити одговарајући уговор са Спортским савезом 

општине Алибунар, као организацијом од посебног значаја за Општину Алибунар. 

         Спортски савез општине Алибунар ће са корисницима из члана I ове Одлуке закључити 

појединачне уговоре, на основу којих ће извршити пренос одобрених средстава. Такође, 

Спортски савез општине Алибунар ће у име и за рачун Општине Алибунар вршити надзор над 

реализацијом програма и пројеката и наменским коришћењем одобрених средстава, сагласно 

одредби члана 31. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, 

развоја и унапређења спорта у општини Алибунар. 

 

IV 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-21/2016-06 

Датум: 25. фебруар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Белић, с.р. 

 
 

19. 
На основу чланова 15. и 19. Закона о информисању и медијима (''Службени гласник 

РС'', бр. 83/2014), чланова 3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014), члана 46. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и 

члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 

13/2009, ... 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 92. седници одржаној дана 25. 

фебруара 2016. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ  

НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање 

пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања у 2016. години (у даљем тексту: Јавни позив). 

 

Члан 2. 

Јавним конкурсом за финансирање пројеката из области јавног информисања из буџета 

општине Алибунар за 2016.г. (у даљем тексту: Јавни конкурс) потребно је утврдити: предмет 

конкурса, циљ конкурса, право учешћа, критеријуме за учешће на јавном конкурсу, трајање 

конкурса, битне услове које треба да испуни пријава на конкурс, оцена конкурса и напомене. 

Саставни део Јавног конкурса су: Образац за извештај о реализацији пројекта/програма 

у области јавног информисања који је суфинансиран средствима буџета општине Алибунар 
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(Образац 1), Пријава на конкурс за суфинансирање пројеката/програма из области јавног 

информисања (Образац 2) и Спецификација трошкова пројекта (Образац 3). 

 

Члан 3. 

Оцену пројеката поднетих на Конкурс вршиће стручна комисија од 3 члана које именује 

Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине из реда медијских 

стручњака. 

 

Члан 4. 

 По спроведеном конкурсу по Јавном позиву, Општинско веће општине Алибунар ће 

донети одлуку о расподели средстава, а по претходно добијеном предлогу стручне комисије. 

Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из 

средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања у 2016. години и Одлука о расподели средстава (у даљем тексту: Одлука) биће 

објављени на: званичној интернет-презентацији Општине Алибунар, у ''Службеном листу 

општине Алибунар'' и у најмање једним дневним, односно недељним новинама које се 

дистрибуирају на територији општине Алибунар. 

Одлука ће бити достављена свим учесницима конкурса по Јавном позиву. 

Одлука је коначна. 

 

Члан 5. 

На основу Одлуке, председник Општине ће у име Општине Алибунар закључити 

одговарајући уговор са учесницима Јавног конкурса који имају право на суфинансирање 

пројеката. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-29/16-06 

Датум: 25. фебруар 2016.г. 

А Л И Б У Н А Р 
 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Белић, с.р. 

 

 

20. 

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

и 83/2014-др.закон), чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени 

гласник РС'', бр. 83/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) и Одлуке о расписивању Јавног 

позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава 

буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 

2015. години, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 403-29/2016-06 од 25. 

фебруара 2016.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници одржаној дана 25. 

фебруара 2016. године расписује 
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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У  2016.Г. 

 

I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији 

општине Алибунар путем штампаних, радио и других електронских медија, који ће бити 

суфинансирани средствима из буџета Општине Алибунар за 2016.г. у укупном износу од 

1.500.000,00 динара. 

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2016. години. 

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника 

општине Алибунар о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Алибунар 

као локалне самоуправе, о збивањима у образовању, о здрављу људи, култури, уметничком 

стваралаштву, спорту и физичкој култури, привреди, предузетништву, о људским правима, 

заштити животне средине, содијалној заштити, развоју демократије, унапређењу правне и 

социјалне државе. 
 

II   ЦИЉ КОНКУРСА 
 

Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих 

грађана на територији општине Алибунар о свему што се односи на вршење власти на 

локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се 

финансирају средствима из буџета Општине Алибунар, о збивањима и догађајима у јавном 

сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и 

мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему 

јавност има оправдан интерес да зна. 
 

III  ПРАВО УЧЕШЋА 
 

Право учешћа на Конкурсу имају: 

1) издавач медија који је уписан у регистар медија, 

2) правно лице, односно предузетник, које се бави производњом медијских садржаја и 

које приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем 

одговарајућих медија. 

На Конкурсу један учесник може учествовати само са једним пројектом. 

Издавач више медија може конкурисати са по једним пројектом за сваки медијум 

посебно. 

Право учешћа на Јавном конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних 

прихода било ког нивоа власти. 

Правно лице или предузетник који буде корисник буџетских средстава за информисање 

дужан је да по окончању времена на који се закључује одговарајући уговор достави Општини 

Алибунар извештај о извршењу уговорних обавеза и утрошку одобрених средстава. 

Уколико учесник ранијег Конкурса који је за претходну годину расписала Општина 

Алибунар није извршио правдање средстава у утврђеном року, нема право учешћа на овом 

Конкурсу, а његова пријава се неће разматрати.  
 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
 

Критеријуми за учешће на конкурсу су: 

1) пројекат у смислу овог Конкурса подразумева заокружену програмску целину или део 

целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, 

односно: 
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- истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих 

грађана општине Алибунар, 

- остваривању јавног интереса подстичући равноправност медијских садржаја, 

слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и 

професионалних медија, задовољавању потреба гражана за информацијама и 

садржајима из свих области живота, без дискриминације, 

- информисању свих грађана без обзира на старосну доб, верску или политичку 

опредељеност, националну и расну припадност, 

- информисању и подршци у производњи медијских садржаја о образовању, 

укључујући и медијску писменост као део образовног система, здрављу људи, 

заштити животне средине, развоју људских права и демократије, унапређивању 

правне и социјалне државе, слободном развоју личности, развоју науке, спорта и 

физичке културе, верским правима, заштити деце и омладине, култури, 

уметничком стваралаштву, привреди и предузетништву, унапређивању медијског 

и новинарског професионализма, 

- информињању о питањима од интереса за јавност (објављивање информација о 

догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна) 

2) учесник Конкурса може предложити суфинанисрање пројекта у износу који не 

прелази 80% од укупне вредности пројекта. 

 

V  ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА 
 

Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана ступања на снагу Одлуке о расписивању 

Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из 

средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања у 2016. години. 
 

VI  ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
 

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцима који је прописало Министарство културе и 

информисања Републике Србије, а који се налазе у прилогу овог Јавног конкурса и 

представљају његов саставни део (Образац 1, Образац 2 и Образац 3). 

Подносилац пројекта дужан је да уз попуњен образац пријаве поднесе и следећу 

конкурсну документацију: 

1) доказ о регистрацији издавача медија, 

2) доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника, који се бави производњом 

медијског садржаја, 

3) доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем штампаних, 

радио или других електронских медија, 

4) пројекат, са детаљним описом, 

5) детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација трошкова исказана искључиво у 

динарима), 

6) спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Алибунар, 

7) опционо-визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјал, 

материјал на ЦД-у и сл. 

Пријава са документацијом се подноси у једном примерку на писарници Општинске 

управе општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе бр. 4, са назнаком: ''Конкурс за јавно 

информисање – НЕ ОТВАРАТИ'', или путем поште препорученом пошиљком са целокупном 

потребном документацијом. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
 

VII  ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА 
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Пријаве на Конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне 

активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у 

којој на основу поднете документације учесник на Конкурсу пружа већу гаранцију привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима. 

Критеријуми за оцењивање пројекта су: 

- значај пројекта за остваривање права грађана на јавно информисање, 

- доступност већем броју корисника, 

- допринос разноликости медијских садржаја и плурализму идеја и вредности, 

- оригиналност и значај пројекта за унапређење права на информисање, 

- унапређење медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања, 

- информисање и едукација деце и младих, 

- период реализације пројекта, 

- број планираних медијских садржаја (емисија, страница у штампи, интернет страница 

итд.), 

- износ средстава за који се аплицира, 

- примарне и секундарне циљне групе на које се пројекат односи, 

- значај, односно циљ који се планира остварити реализацијом пројекта, 

- општи циљ пројекта (промена и корист за циљну групу у области јавног 

информисања), 

- специфични циљеви пројекта (мерљиви и временски одређени – очекивана 

позитивна промена за циљну групу), 

- ризик, односно могуће потешкоће у реализацији пројекта. 

Оцену пројеката поднетих на Конкурс вршиће стручна комисија од 3 члана које именује 

Општинско веће општине Алибунар посебним решењем из реда медијских стручњака. 
 

VIII  НАПОМЕНЕ 
 

 По спроведеном Конкурсу, Општинско веће општине Алибунар ће донети одлуку о 

расподели средстава, а по претходно добијеном предлогу стручне комисије. 

Одлука о расподели средстава биће објављена: званичној интернет-презентацији 

Општине Алибунар, у ''Службеном листу општине Алибунар'' и у најмање једним дневним, 

односно недељним новинама које се дистрибуирају на територији општине Алибунар, а биће 

достављена свим учесницима Јавног конкурса. 

Одлука је коначна. 

 На основу Одлуке, председник Општине ће у име Општине Алибунар закључити 

одговарајући уговор са учесницима Јавног конкурса који имају право на суфинансирање 

пројеката. 

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. 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 403-30/16-06 

Датум: 25. фебруар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Белић, с.р. 
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Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ 

 

о реализацији пројекта/програма у области јавног информисања који јe суфинансиран 
средствима буџета општине Алибунар 

 

                                                    I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Назив и адреса корисника 

средстава  

 

Основ по коме су средства 

одобрена кориснику, пун назив 

и година конкурса, односно 

појединачни пројекат 

 

 

Назив пројекта/програма 

 

 

Назив јавног гласила преко 

кога је пројекат реализован 

 

Овлашћено лице (име и 

презиме, број телефона) 

 

Корисник средстава: телефон, 

факс, е-mail, адреса сајта  

 

Број уговора о суфинансирању 
 

Износ одобрених средстава,  

са датумом приспећа 

средстава 

 

II. ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

А.   НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 

Време реализације пројекта  

(датум почетка и завршетка 

пројекта) 

 

Број реализованих медијских 

садржаја  (емисија, страница у 

штампи, интернет страница и 

сл.) 

 

 

 

 

Опис  реализације пројекта/програма 

(треба да садржи  опис реализованих садржаја - до једне стране) 

 

Кратак опис ефеката  

пројекта/програма 

 

 

Напомене 
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Б.     ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Оперативни трошкови: 

 

Редни 

број 

Број и датум  

(рачуна, налога и 

сл.) 

Назив издаваоца 

(рачуна, налога и 

сл.) 

Број и датум извода из 

банке (на коме се види 

промена стања на рачуну) 

 

Износ                 

средстава 

     

     

     

     

     

     

     

     

Укупан износ оперативних трошкова: РСД 

 

 

 

 

                                    

                                                             Персонални трошкови: 

 

Редни 

број 

Ивршилац (назив 

радног места) 

Број и датум извода из банке (на коме се види да су 

бруто зарада/хонорар за рад на пројекту  исплаћени) 

   Износ  

средстава 

    

    

    

    

 

Укупан износ персоналних  трошкова:  РСД 

 

               

 УКУПАН ИЗНОС (оперативни + персонални трошкови): РСД 

 

 

Напомена: 
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                                                                       И З Ј А В А 

 

 

     Као одговорно лице корисника средстава, под кривичном и материјалном 

одговорношћу, изјављујем да су подаци, неведени у Обрасцу, истинити и тачни. 

 

 

 

Датум:                                                М.П.                                           Овлашћено лице: 

 

   ----------------------------                                                                            ------------------------------------------ 

 

 

 

           ПРИЛОЗИ 
      1.    Копије објављених програмских садржаја (ЦД, ДВД, странице новина, интернет     

            странице и др.) 

 

2.  Фотокопија оригиналне финансијске документације која сведочи о трошковима    

 насталим у току реализације пројекта/програма, и то:  

а.)  фотокопије рачуна, налога, уговора, и сл. 

б.) фотокопије извода на којима се виде промене стања по приложеним рачунима.  
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                              Образац 2 

                     

 

 ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ     

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА1 

 

 

ОБЛАСТ ЗА КОЈУ СЕ КОНКУРИШЕ 

 (уписати назив конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ  ПРОЈЕКТА 

 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

 

 

 

 

Унос текста није ограничен простором у образцу 

 

 

 ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

 

Адреса 

 

 

 

Број телефона/факса 

 

 

e-mail, web-site 

 

 

Број рачуна у Управи за трезор 

 

 

Број рачуна, назив и седиште 

банке, SWIFT i IBAN2 

 

 

Матични број 

 

                                                
1 Формулар попуњавати искључиво на рачунару или писаћој машини 
2 Попуњавају подносиоци из иностранства 
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ПИБ 

 

Овлашћено лице и назив позиције Име и презиме/позиција телефон 

e-mail 

Контакт особа Име и презиме телефон 

e-mail 

Постојеће обавезе према 

Министарству  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ И ОПИС ПРОЈЕКТА 

Сажет опис пројекта 

 

Анализа  проблема 

 

 

Циљ и образложење пројекта 

 

Опис пројекта- хронологија 

активности и начин реализације 

 

Врста медијског садржаја 
 

Језик који се користи3 
 

Циљна група 
 

Укупно трајање и географска 

покривеност пројекта 

 

Очекивани резултати након 

реализације пројекта и индикатори 

успеха, процена утицаја и ризика 

пројекта  

 

Одрживост пројекта 

 

                                                
3 Попуњавају подносиоци на Конкурс за суфинансирање пројеката/програма из области јавног 

информисања на језицима националних мањина 
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ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ГЛАСИЛУ  

 

 

Назив медија преко кога се спроводи пројекат 

 

 

 

 

Штампани медији 

периодик тираж врста папира формат 

обим 

 

 

врста штампе, 

штампарија 

продајна цена 

 

дистрибуција 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронски/online медији 

 

врста медија врста емитера према 

садржају програма 

број запослених  зона покривања 

фреквенција проценат сопствених 

и других продукција 

начин емитовања 

(земаљско/кабловско) 

број посета вебсајту (на 

месечном нивоу) 

Самосталне продукције 

година оснивања 

 

досадашње учешће на 

конкурсима (назив и 

висина одобрених 

средстава)   

број емитованих 

медијских садржаја у 

протеклој години карактер 

и форма програма 

 

назив(и) јавних 

гласила путем 

којих су емитовани 

медијски садржаји  

 

 

међународна и домаћа 

признања и награде за 

произведене медијске 

садржаје 

остале напомене важне 

за учешће на конкурсу 

(није обавезно) 
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Место и датум                                                                                       Потпис овлашћеног лица 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Сви износи морају бити приказани у РСД 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОЈЕКТА4 

 

            Износ 

 

                  % 

Укупан износ средстава потребан за 

реализацију пројекта 

  

Износ средстава за који се конкурише код 

Министарства културе и информисања 

  

Сопствена средства 
  

Средства из осталих извора (остала 

средства из буџета- републичког, 

покрајинског, локалног), фондације, 

спонзорстава и сл. 
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И З Ј А В А 

 

 

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем: 

 

- да су сви подаци, који су наведени у пријави на овом конкурсу, истинити и тачни; 

 

 

- да имам обезбеђена сопствена средства и  средства  из осталих извора, пријављених у 

Обрасцу 1.,  за реализацију пројекта. 

 

 

Датум: 

Место:                                                             

_____________________________ 

                                                                 Печат и потпис овлашћеног лица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образац 3. 

Назив пројекта:         

                                                                               СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА     

                                                                                                       Средства Министарства културе и информисања   

  
Јединица мере 

Број 
јединица 

Цена по јединици 
Укупан 
износ /     

% 

Оперативни трошкови         

          

          

          

          

          

          

Персонални трошкови         

          

          

          

          

УКУПНО         

Сопствена средства         

Средства из осталих извора         

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА         

          

   *НАПОМЕНА: Буџетска спецификација мора у потпуности бити усклађена са предвиђеним пројектним активностима  
                              Висину средстава исказати у бруто износу (са урачунатим порезима и доприносима)   

  



 

21. 

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

и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу предлога Комисије за 

доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско 

веће општине Алибунар на својој 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године 

расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења 

грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину износи 

2.500.000,00 (словима: двамилионапетстохиљада) динара, и то: 

1) за културно-уметничко стваралаштво – 1.200.000,00 динара, 

2) за социјално-хуманитарне активности – 1.000.000,00 динара, 

3) за рурални развој и пољопривреду – 300.000,00 динара. 

           Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима 

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

2016. годину за следеће области: 

 Активности Локалних акционих група (ЛАГ) - јачање сарадње између владиног, 

невладиног и бизнис сектора, 

 социјалне заштите,  

 борачко-инвалидске заштите,  

 заштите лица са инвалидитетом,  

 друштвене бриге о деци,  

 подстицања наталитета,  

 помоћи старима,  

 здравствене заштите,  

 заштите и промовисања људских и мањинских права,  

 заштите интерно расељених и избеглих лица,  

 образовања,  

 неформалног образовања,  

 науке,  

 одрживог развоја,  

 заштите потрошача,  

 програми и пројекти за младе,  

 екологије,  

 заштите животне средине и здравља грађана,  

 подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, 

занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.),  

 културне баштине,  

 неговања историјских тековина,  

 за развој културно-уметничког стваралаштва,  

 активности пензионерских организација,  

 афирмирања равноправности полова,  

 других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Алибунар и 

афирмацији грађанског активизма. 
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           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. 

           Невладина организација може учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета 

општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта. 

           Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може 

конкурисати за средства по овом позиву. 

           Критеријуми за оцењивање: 

1) усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода, 

2) остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска 

опремљеност: 1-3 бода, 

3) одрживост пројекта/програма: 1-3 бода, 

4) сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода. 

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

завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2015. године. 

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, 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.rs/oglasiikonkursi). 

          Конкурсна пријава треба да садржи: 

- Образац пријаве, 

- Биографију координатора програма, 

- Фотокопију решења о упису организације у Регистар, 

- Фотокопију оснивачког акта (статута). 

           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 са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг 

слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине 

Алибунар. 

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/642-105, 

сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. 

            Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом 

Конкурсу. 

           Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-22/16-06 

Датум: 25. фебруар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

Председник Општинског већа 

Предраг Белић, с.р. 

 

 

http://www.alibunar.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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1. Сажетак пројекта/програма 

На једној страни опишите ваш пројекат и његове главне елементе. Наведите резиме 

активности и укратко објасните како ћете их организовати. У овом делу укратко треба да 

опишете којим ресурсима располажете и зашто баш ваш пројекат треба изабрати на 

овом конкурсу. Овај део пријавног формулара даје комисији за оцену пријава најдиректнији 

увид у ваше способности, искуства и виђења процеса реализације пројекта/програма. 

 

2. Оправданост пројекта/програма 

Објасните законски и стратешки оквир за реализацију пројекта/програма и  прикажите 

потребе заједнице за овим пројектом. Укратко опишите проблем, циљне групе и крајње 

кориснике. Наведите разлоге због чега до сада није дошло до реализације овог 

пројекта/програма. 

Попуните максимално 15 редова 

 

3. Досадашња искуства у реализацији пројеката 

Попуните максимално 15 редова 

 

4. Веза са локалним стратешким документима 

У овом делу наведите општинска стратешка документа где је овај пројекат наведен као 

приоритет, кад је документ усвојен, за који период, као и који су главни приоритети 

дефинисани у оквиру тог документа. Наведите тачно ставку на коју се позивате у 

документу. 

Попуните максимално 15 редова 

 

5. Општи циљ пројекта/програма 

Опишите општи циљ пројекта/програма. Генерално, шта дугорочно желите постићи овим 

пројектом? Коју пожељну промену желите постићи у вашој заједници? 

 

6. Специфични циљеви пројекта/програма 

Набројте, дефинишите и опишите специфичне циљеве вашег пројекта/програма. Шта 

пројектом желите да постигнте након његовог окончања, а доприноси реализацији општег 

циља? 

Попуните максимално 15 редова 
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7. Очекивани резултати 

Набројте и квантификујте  све резултате који ће проистећи као резултат ваших 

активности. Резултати представљају крајње исходе одређене пројектне активности. Који 

су то резултати који доприносе достизање постављених циљева? Они морају да буду 

мерљиви, достижни, одређени. 

 

Попуните максимално 15 редова 

 

 

8. Активности 

 

Опис активности Износ у РСД Одговорна лица и 

организације за реализацију 

Укратко опишите садржај 

активности. Активности 

групишите у скупoве 

сродних активности које су 

планиране 
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9. Корисници пројекта/програма 

Набројте све директне кориснике вашег пројекта/програма. Које позитивне промене ће 

настати за одређене циљне групе корисника након реализације пројекта/програма? 

Попуните максимално 15 редова 

 

10. Одрживост 

Опишите шта ће се догодити с резултатима постигнутим пројектом. Какве активности 

планирате по завршетку пројекта/програма? Шта је потребно предузети након 

завршетка пројекта/програма? Прикажите финансијске, институционалне, структурне 

аспекте одрживости. 

Попуните максимално 10 редова 

 

11. План активности 

Активност 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 25.02.2016. 

 

 

 

Број 4– Страна 25 

12. Остали извори финансирања 

Извори финансирања Износ  - планирана средства 

  

  

  

  

Укупно средстава  

 

 

ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предлог пројекта/програма  

Биографија коoрдинатора – прилог 1  

Фотокопијa решења о упису у Регистар - прилог 2  

Фотокопијa оснивачког акта (статута) - прилог 3  

 

√- означите документа која сте приложили 

Некомплетна документација неће бити узета у разматрање 
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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 
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22. 

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

и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу предлога Комисије за 

доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско 

веће општине Алибунар на својој 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године 

расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских 

заједница из буџета општине Алибунар за 2016. годину износи 2.500.000,00 (словима: 

двамилионапетстохиљада) динара. 

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

уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, 

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

за 2016. 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, Комисија може расписати и ванредни конкурс на предлог председника 

општине. 

            Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности 

цркава и верских заједница, 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, 

 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 финансирање једног програма/пројекта. 

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

завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2016. 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, 
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26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар 

(www.alibunar.rs/oglasiikonkursi). 

          Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за претходну 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 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 са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг 

слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине 

Алибунар. 

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/642-105, 

сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. 

           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом 

Конкурсу. 

           Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-23/16-06 

Датум: 25. фебруар 2016. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

Председник Општинског већа 

Предраг Белић,  с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alibunar.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.)**: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификација трошкова, финансијски план пројекта, манифестације или набавке опреме са 
роковима доспелости обавеза, тражена и очекивана средства из осталих извора**: 
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(**- 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 

 

 

 

 

 

23. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о постављању привремених 
објеката на јавној површини (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 12/2010, 
3/2011, 7/2011, 9/2011 и 15/2011), Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници, 
одржаној дана 25. фебруара 2016. године, доноси 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
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Члан 1. 
 У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл. лист општине 
Алибунар'', бр. 4/2001, 6/2001, 8/2004, 8/2005, 2/2010, 7/2010, 9/2010, 2/2011, 5/2011, 10/2011, 
16/2011, 14/2012, 29/2012, 4/2013 и 14/2014), члан 11. се допуњује за позицију насељеног места 
Владимировац. 
 

Члан 2. 
 Додаје се нова локација на јавној површини, парцела топ. бр. 2535. к.о. Владимировац, 
ознаке ''Пошта – центар'', која се налази у насељеном месту Владимировац, у улици Цара 
Лазара, у центру насеља, површине 40 m2. Предметна локација се позиционира уз постојећи 
стамбено-пословни објекат, који се налази на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића. 
 На предметној локацији се дозвољава постављање привременог објекта намене 
угоститељства, типа ''зимско-летња'' башта. Привремени објекат мора да буде монтажно-
демонтажног типа. Предметни привремени објекат поставити у свему сходно Ситуационом 
плану, бр. 0202/16-Р, од фебруара 2016. године, израђеним од стране д.о.о. ''Архитектура-
инжењеринг'' са седиштем у Алибунару, на коме је предметна локација означена бројем 1. 
Поменути Ситуациони план је саставни део Програма привременог коришћења грађевинског 
земљишта. 
 

Члан 3. 
Ова Измена и допуна Програма ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
      
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 35-1/2016-06 
Датум: 25. фебруар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

24. 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009 – исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 21/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – 
Одлука УС и 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 15. став 1. тачка 6) и члана 58. 
став 1. тачка 2) Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 
13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 7. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној 
површини (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 12/2010, 3/2011, 7/2011, 9/2011 и 
15/11) – (у даљем тексту: Одлука), Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници 
одржаној дана 25. фебруара 2016. године доноси 

 
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се одређује расписивање јавног огласа за прикупљање понуда за закуп 
локације за постављање привременог објекта на јавној површини у насељеном месту 
Владимировац, ознаке ''Пошта – центар'', која се налази у насељеном месту Владимировца, у 
улици Цара Лазара, у центру насеља, на парцели број 2535. к.о. Владимировац, уз постојећи 
стамбено-пословни објекат на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића. Површина 
локације износи 40 m2. 
 Предметна локација је одређена и предвиђена у Програму привременог коришћења 
грађевинског земљишта – (у даљем тексту: Програм) 
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Члан 2. 

 На предметној парцели се дозвољава постављање привременог објекта намене 
угоститељства, типа ''зимско-летња'' башта. Привремени објекат мора да буде монтажно-
демонтажног типа. Привремени објекат поставити у свему сходно Програму, а према 
припадајућем ситуационом плану. 

 
Члан 3. 

 Почетна цена за стицање права закупа се одређује на износ од 200 динара по 
квадратном метру локације, на годишњем нивоу. 

 
Члан 4. 

 Комплетан поступак давања предметне локације у закуп ће спровести комисија која ће 
бити именована од стране Општинског већа општине Алибунар. Комисија ће на основу ове 
Одлуке објавити јавни оглас за прикупљање писмених понуда за закуп предметне локације, са 
свим потребним подацима и условима утврђеним Одлуком и Програмом. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 

 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 464-5/2016-06 
Датум: 25. фебруар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

25. 
На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник РС“ број 

62/2006, 65/2008-др.закон и 41/2009), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 
лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. Одлуке о 
мерама заштите пољопривредног земљишта на територије општине Алибунар (''Службени лист 
општине Алибунар'', бр. 37/2015), Општинско веће општине Алибунар на 92. седници одржаној 
дана 25. фебруара 2016. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 

 
Члан 1. 

Образује се Комисија за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија) за 
територију Општине Алибунар. Комисију чине четири стална члана и један променљиви члан. 

Стални чланови Комисије су: 
1. Росић Ивица из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – председник; 

2. Тома Нику из Владимировца  – члан; 

3. Ђуђа Аурел из Владимировца  – члан; 

4. Прибић Ненад из Владимировца  – члан. 

           Променљиви члан Комисије је, сагласно члану 12. став 2. Одлуке о мерама заштите 

пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар (''Службени лист општине 
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Алибунар'', бр. 37/2015), из Месне заједнице на чијем је подручју причињена пољска штета, а 

према листи коју предложи одговарајуће удружење пољопривредника или месна заједница. 

 
Члан 2. 

           Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да у складу са поднетим захтевом за 
процену пољске штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник; да сачињени 
записник о процени пољске штете достави: руководиоцу Пољочуварске службе, подносиоцу 
захтева, лицу које је одговорно за причињену штету и Одељењу за привреду, јавне службе и 
развој Општинске управе општине Алибунар. 

 
Члан 3. 

Комисија се именује на период од четири године. 
           Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине 
Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду. 
 

Члан 4. 
           Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским 
прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар. 
Појединачни акт о утврђивању накнаде за рад чланова Комисије доноси председник Општине у 
име Општинског већа. 
 

Члан 5. 
            Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 
процену пољске штете (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 8/2013 и 25/2015). 

 
Члан 6. 

            Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-11/2016-06 
Датум. 25. фебруар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

26. 
На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 62. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 
3/2015), члана 4. став 2) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће 
општине Алибунар на својој 92. седници, одржаној дана 25. фебруара 2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ 

 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка давања у закуп локације за 
постављање привременог објекта на јавној површини, ознака локације ''Пошта – центар'', 
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која се налази на делу јавне површине парцеле топ. бр. 2535. к.о. Владимировац, у 
насељеном месту Владимировац, у центру насеља, уз постојећи стамбено-пословни објекат 
на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића, под прописаним условима дефинисаним 
Програмом Привременог коришћења грађевинског земљишта – (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 

1. Данијела Лончар, представник Општинског већа општине Алибунар – 
председница; 

2. Дејан Старчевић, представник ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине – члан; 

3. Зоран Паровић, представник ОУ Алибунар – члан. 
 

II 
 Задатак Комисије је да спроведе поступак давања у закуп предметне локације на 
јавној површини, ради постављања привременог објекта, у складу са одредбама Одлуке о 
постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 
19/09; 11/10, 12/10, 7/11, 9/11 и 15/11). 
 О остварењу задатка из става 1. овог члана, Комисија ће саставити извештај, који ће 
упутити Председнику општине Алибунар. 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-12/2016-06 
Датум: 25. фебруар 2016. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

18. Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте 

организација у области спорта на територији општине Алибунар за 2016. годину 

1 

19. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за 
суфинаснирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години 

4 

20. Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинаснирање пројеката из 
средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања у 2016. години 

5 

21. Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних 
организација у буџета општине Алибунар за 2016. годину 

18 

22. Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из 
буџета општине Алибунар за 2016. годину 

27 

23. Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта 33 
24. Одлука о расписивању Јавног огласа за доделу локације за постављање привременог 

објекат у насељеном месту Владимировац 
34 

25. Решење о образовању Комисије за процену пољске штете 35 
26. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп локације за 

постављање привременог објекта на јавној површини 
36 
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