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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

104.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Правилника о расподели буџетских
средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и
1/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 22/2019), а на основу извештаја Комисије за оцену пројеката цркава и верских
заједница, Општинско веће општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 29. јула 2021.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
У 2021. ГОДИНИ
I
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за
програме и пројекте цркава и верских организација, а на основу извештаја Комисије за оцену
пројеката цркава и верских заједница (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом
за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар
за 2021.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 9/2021) – у даљем тексту: Јавни конкурс,
Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за
суфинансирање следећих пројеката:
1) за пројекат: ''Реновирање крова цркве'', подносиоца Пројекта: Савез баптистичких цркава у
Србији - Баптистичка црква Владимировац, укупан износ од 150.000 динара;
2) за пројекат: ''Термоизолација пода цркве и постављање керамике'', подносиоца Пројекта:
Словачка евангелистичка а.в. црквена општина Јаношик, укупан износ од 300.000 динара;
3) за пројекат: ''Прелазак монофазне струје на трофазну, прикључивање воде и канализације
на помоћном објекту, израда купатила и WC-а у помоћном објекту цркве'', подносиоца
Пројекта: Савез баптистичких цркава у Србији - Баптистичка црква Алибунар, укупан износ
од 100.000 динара;
4) за пројекат: ''Пресецање влаге на храму'', подносиоца Пројекта: Српска православна
црквена општина Нови Козјак, укупан износ од 200.000 динара;
5) за пројекат: ''Обнова прозора на храму'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена
општина Добрица, укупан износ од 250.000 динара;
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6) за пројекат: ''Обнова парохијског дома'', подносиоца Пројекта: Румунска православна црква
Алибунар, укупан износ од 200.000 динара;
7) за пројекат: ''Реконструкција кровног покривача цркве у Владимировцу'', подносиоца
Пројекта: Румунска православна црква Владимировац, укупан износ од 300.000 динара;
8) за пројекат: ''Завршетак грађевинских радова на канцеларији СПЦ у Селеушу'', подносиоца
Пројекта: Српска православна црквена општина Селеуш, укупан износ од 300.000 динара;
9) за пројекат: ''Обнова и прекривање торња (звоника) при Храму св. Благовести СПЦ у
Алибунару'', подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Алибунар, укупан
износ од 300.000 динара;
10) за пројекат: ''Обнова парохијског дома'', подносиоца Пројекта: Румунска православна црква
Николинци, укупан износ од 200.000 динара;
11) за пројекат: ''Обнова и санација парохијског дома за становање свештеника'', подносиоца
Пројекта: Румунска православна црква Селеуш, укупан износ од 400.000 динара;
12) за пројекат: ''Обнова парохијских домова/обнова крова који прокишњава и санација влаге'',
подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Владимировац, укупан износ
од 400.000 динара;
13) за пројекат: ''Завршни радови на храму'', подносиоца Пројекта: Српска православна
црквена општина Банатски Карловац, укупан износ од 300.000 динара;
14) за пројекат: ''Одржавање храма, дрвни радови'', подносиоца Пројекта: Српска православна
црквена општина Банатски Карловац – Девојачки Бунар, укупан износ од 100.000 динара.
II
Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се не одобри
суфинансирање следећих пројеката:
- пројекат: ''Реконструкција објекта Пентикосталне цркве'', подносиоца пројекта:
Пентикостална црква Владимировац, због тога што уз пријаву није достављен доказ о
упису у регистар цркава и верских заједница;
- пројекат: ''Рестаурација икона на иконостасу у Храму св. оца Николаја у Иланџи'',
подносиоца пројекта: Српска православна црквена општина Иланџа, због тога што је
предлог пројекта достављен више од месец дана након рока утврђеног текстом конкурса.
III
Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021.
годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 41/2020 и 42/2020-испр.).
IV
На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели
буџетских средстава црквама и верским заједницама, председник Општине и корисник средстава
закључиће одговарајући уговор.
V
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: 400-24/2021-04
Алибунар, 29. јул 2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зорана Братић, дипл.правник, с.р.

Број 15– Страна 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

29.07.2021.

105.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2019), Правилника о начину суфинансирања
пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар
– пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), а на основу извештаја
Комисије за оцену пројеката удружења грађана, Општинско веће општине Алибунар на својој 19.
седници одржаној дана 29. јула 2021. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за
програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја
Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним
конкурсом за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација
из буџета општине Алибунар за 2021. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 9/2021) – у
даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета
Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката у 2021. години:
1) за пројекат: ''Сликарска колонија'', подносиоца пројекта: Матица словачка – Месни одбор
Јаношик, укупан износ од 80.000 динара;
2) за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца пројекта:
Удружење жена ''Етноарт БРАКОС'' из Алибунара, укупан износ од 150.000 динара;
3) за пројекат: ''Редовне програмске активности МОСС Панчево за 2021.г.'', подносиоца
пројекта: Међуопштинска организација савеза слепих из Панчева, укупан износ од
150.000 динара;
4) за пројекат: ''Програмске активности у 2021.г.'', подносиоца пројекта: Међуопштинска
организација глувих и наглувих из Панчева, укупан износ од 150.000 динара;
5) за пројекат: ''Банатска оаза језеро Бели багер'', подносиоца пројекта: Удружење
спортских риболоваца ''Пешчара'' из Банатског Карловца, укупан износ од 500.000
динара;
6) за пројекат: ''Афирмација културно-уметничких вредности и активности у Николинцима у
2021.г.'', подносиоца пројекта: Центар народне уметности Николинци, укупан износ од
50.000 динара;
7) за пројекат: ''Дечије радионице и позоришне представе'', подносиоца пројекта:
Позориште ''КОНУ АЛЕКУ'' из Алибунара, укупан износ од 100.000 динара;
8) за пројекат: ''Функционисање Савеза аматерских позоришта Румуна и организовање
више пратећих манифестација у склопу 49. издања Позоришни дани Румуна 2021.г.'',
подносиоца пројекта: Савез аматерских позоришта Румуна у АП Војводини, Р.Србија из
Алибунара, укупан износ од 150.000 динара;
9) за пројекат: ''Недеља културе у Селеушу'', подносиоца пројекта: Фондација ''Хиперион''
из Селеуша, укупан износ од 70.000 динара;
10) за пројекат: ''Програмске активности Црквено-градског хора Света Три Јерарха за
2021.г.'', подносиоца пројекта: Црквено-градски хор ''Света Три Јерарха'' из Алибунара,
укупан износ од 200.000,00 динара;
11) за пројекат: ''Уградња клима-уређаја у просторијама Удружења младих Локве'',
подносиоца пројекта: Удружење младих Локве – Casa Tineretului San-Mihai из Локава,
укупан износ од 80.000,00 динара;
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12) за пројекат: ''Организација 18. Међугрдске и IX Међународне изложбе голубова, живине,
кунића, птица и ситних животиња које ће се одржати у Алибунару у току октобра месеца
текуће године'', подносиоца пројекта: Удружење одгајивача голубова, живине, кунића и
птица из Алибунара, укупан износ од 120.000,00 динара;
13) за пројекат: ''Опремање и санација просторија удружења пензионера'', подносиоца
пројекта: Општинско удружења пензионера из Алибунара, укупан износ од 100.000,00
динара;
14) за пројекат: ''Спремање зимнице по рецепту старих бака'', подносиоца пројекта:
Удружење креативних жена ''Карловчанке'' из Банатског Карловца, укупан износ од
200.000,00 динара;
15) за пројекат: ''Оспособљавање ватрогасног друштва за гашење пожара'', подносиоца
пројекта: Добровољно ватрогасно друштво ''Владимировац'' из Владимировца, укупан
износ од 300.000,00 динара;
16) за пројекат: ''Унапређење квалитета живота старијих на селу'', подносиоца пројекта:
Женска мултиетничка група ''Селеуш'' из Селеуша, укупан износ од 200.000,00 динара;
17) за пројекат: ''Прикупљање података на територији Општине Алибунар за потребе
општинског Повереништва, израде социјалне карте у циљу унапређења положајја ИРЛ и
повратника'', подносиоца пројекта: Удружење Срба са Косова ''Косовац'' из
Владимировца, укупан износ од 100.000,00 динара;
18) за пројекат: ''Уређење центра МЗ Јаношик парцеле бр. 171 и 172 јавне својине са
правом коришћења Општине Алибунар'', подносиоца пројекта: Удружење жена
''Јаношичанка'' из Јаношика, укупан износ од 100.000,00 динара;
19) за пројекат: ''Промоција и афирмација културно-уметничког стваралаштва жена у
руралној средини'', подносиоца пројекта: Удружење жена ''Добричанка'' из Добрице,
укупан износ од 30.000,00 динара;
20) за пројекат: ''Уређење просторија Удружења жена'', подносиоца пројекта: Удружење
жена ''Про арт'' из Николинаца, укупан износ од 135.000,00 динара;
21) за пројекат: ''Дуња и јесењи плодови'', подносиоца пројекта: Удружење жена ''Вредне
руке Баната'' из Владимировца, укупан износ од 200.000,00 динара;
22) за пројекат: ''Програмске активности у 2021. години'', подносиоца пројекта: Организација
резервних војних старешина из Алибунара, укупан износ од 200.000,00 динара.
II
На предлог надлежне Комисије, није прихваћено суфинансирање следећих пројеката, чији
предлози су достављени благовремено, али пријаве нису комплетне, односно не испуњавају
мерила из конкурса и то:
1) за пројекат: ''61. велики фестивал фолклора Румуна из Војводине Србије'', подносиоца
пројекта: ''Велики фестивал Румуна из Војводине'';
2) за пројекат: ''Млади су закон'', подносиоца пројекта: Спортско фудбалско удружење
''Банатул'' из Локава.
III
Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2021.
годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 41/2020 и 42/2020-испр.).
IV
На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 16. Правилника о начину
суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима
буџета општине Алибунар, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући
уговор.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-25/2021-04
Алибунар, 29. јул 2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зорана Братић, дипл.правник, с.р.
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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
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