СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР
Година: 38.

Алибунар, 06. фебруар 2019. године

Бесплатан примерак

Број 2

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3.
На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр.
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УСРС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УСРС,
24/2018, 41/2018. 41/2018-др.закон и 87/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист
општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), на предлог Општинског савета за
безбедност саобраћаја на путевима по Закључку бр. 06-111/2018-04 од 17.12.2018. године,
Општинско веће општине Алибунар на 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА У 2019. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на подручју општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) се утврђује
начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за саобраћајне
прекршаје на територији општине Алибунар из претходних година и процењеног износа планираних
средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2019. години, за
активности које се током 2019. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на
путевима.
II
За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју
општине Алибунар, у 2019. години, укупно се одређује износ од 7.700.000,00 динара.
Остварена и неутрошена средстава из претходних година, а која ће се користити по овом
Програму износе 3.450.000,00 динара.
Планирана средства у 2019. години износе 4.250.000,00 динара.
III
Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин:
Редни
број
1.
2.
3.

Врста активности
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја за деонице
државних путева кроз насељена места општине Алибунар
Израда пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима кроз
насељена места у зонама школа
Извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације

Износ
600.000,00
300.000,00
400.000,00
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

на саобраћајницама у надлежности општине Алибунар
Извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације
на државним путевима кроз насељена места у зонама школа
Израда пројекта уређивања критичне деонице пута, на основу анализе
узрока настанка саобраћајних незгода
Укупно
Поправљање саобраћајне инфраструктуре
Радови на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар
(одржавање трупа пута; одржавање саобраћајне инфраструктуре;
редовно одржавање асфалтних коловоза), као и на осталим
саобраћајницама за потребе општине Алибунар – зоне школа
Извођење радова на унапређењу безбедности саобраћаја на критичним
деоницама путева – по принципу суфинансирања са управљачем
државних путева
Укупно
Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја
Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају –
израда штампаног материјала
Спровођење кампања у цињу безбедног учествовања у саобраћају –
набавка опреме и средстава
Набавка хомологованих седишта за децу узраста 0-3 године
Набавка флуоресцентних торби за ђаке прваке
Укупно
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на
територији општине Алибунар
Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и
основним школама (стручна литература за децу предшколског узраста,
стручна литература за децу школског узраста, саобраћајни комплети за
ђаке прваке, опрема за повећање степена уочљивости у саобраћају за
децу предшколског и школског узраста)
Набавка потребних основних средстава и опреме за потребе
увежбавања радњи и едукацију у понашању у саобраћају за деце
школског узраста (лап-топ рачунар, пројектор и платно – евентуално
екран већих димензија)
Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком
саобраћаја
Укупно
Техничко опремање саобраћајне полиције
Техничко опремање саобраћајне полиције
Укупно
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији
општине Алибунар (независна анализа узрока настанка саобраћајних
незгода које припадају врсти слетања возила са пута, слетања са
коловоза и удара у објекат поред пута, судара при вожњи у истом и
супротном смеру кретања, обарања или гажења пешака
Укупно
УКУПНО
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1.200.000,00
200.000,00
2.700.000,00
2.750.000,00

350.000,00

3.100.000,00

150.000,00
150.000,00
300.000,00
200.000,00
800.000,00

150.000,00

100.000,00

150.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00

200.000,00

200.000,00
7.700.000,00

IV
Од остварених а неутрошених средстава из претходних година у износу од 3.450.000,00
динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана:
- израда пројеката техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз
насељена места општине Алибунар (активност под редним бројем 1) у износу од
600.000,00 динара;
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извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације на државним
путевима кроз насељена места у зонама школа (активност под редним бројем 4) у износу
од 1.200.000,00 динара;
део радова на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар (активност
под редним бројем 6) у износу од 1.500.000,00 динара;
активности на спровођењу кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају
(активност под редним бројем 8) у износу од 150.000,00 динара.

V
Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и предлог
Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима.

VI
Набавка добара, услуга и радова ће се вршити у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-30/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

4.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Слжбени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016 и
113/2017-др.закон), као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016, 37/2018 и 44/2018), Кадровског плана за
Општинску управу општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број
44/2018), на предлог вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско
веће општине Алибунар на 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Алибунар, број 010-16/2016-03-02 од 30.11.2016. године, 010-2/2017-03 од 30.06.2017. године, 0103/2017-04 од 16.11.2017. године, 010-4/2017-04 од 15.12.2017. године и 011-3/2018-04 од 22.06.2018.
године и 011-4/2018-04 (у даљем тексту: Правилник):
У члану 14. ''Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове'', иза алинеје 12. додаје се нова алинеја 13. која гласи:
''13. обавља послове и припрема акта потребна за спровођење поступка закупа јавних
површина за постављање привремених објеката у складу са законом, Статутом општине и одлукама
општине.''
Досадашња алинеја 13. постаје алинеја 14.
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Члан 2.
У члану 20., у Општинској управи општине Алибунар као службеник на положају, а после
радног места ''Начелник Општинске управе'' уводи се ново радно место:
’’Заменик начелника Општинске управе
Звање: положај у II групи
Број службеника на положају: 1
Опис послова: замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености
да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине,
Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из надлежности Општинске
управе по овлашћењу начелника управе.
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).''
У члану 20. Правилника, поглавље ''6. Основне организационе јединице'', у оквиру одељка ''6.1.
Одељење за привреду, јавне службе и развој'':
- брише се ''Радно место: Послови економског развоја и европских интеграција'';
- у ''Радном месту: Послови програм менаџера'', у ''Опису послова'', после алинеје 3. додаје
се нова алинеја 4., која гласи: ''обавља и друге административне послове и делокруга
Одељења'', тако да досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5.;
- брише се ''Радно место: Енергетски менаџер''.
У одељку ''6.2. Одељење за финансије'' брише се ''Радно место: Послови јавних набавки'', а
уместо њега се уводи ново радно место:
''Радно место: Службеник за јавне набавке
Звање: млађи саветник
Број извршилаца: 1
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (дипломирани менаџер), положен
стручни испит за рад у органима државне управе, завршен приправнички стаж или најмање пет
година проведених у радном односу код послодавца, поседовање сертификата за слжбеника за јавне
набавке и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Опис послова:
- учествује у припреми плана јвних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом;
- обавља послове спровођења поступака јавних набавки;
- припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки;
- предлаже критеријуме за избор најповољније понуде;
- учествује у припреми модела уговора;
- прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке;
- учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне
набавке;
- доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама;
- врши дистрибуцију аката у вези јавних набавки;
- врши објављивање аката на порталу јавних набавки;
- припрема извештаје о спроведеним поступцима;
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прима требовања за јавне набавке;
прати извршење јавне набвке;
води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације;
обавља и друге послове по налогу начелника, заменика начелника Општинске управе и
начелника Одељења.''

У одељку ''6.3. Одељење за општу управу и грађанска стања'' брише се ''А) Одсек за општу
управу и грађанска стања'' и ''Радно место: Шеф Одсека за општу управу и грађанска стања'', а
уместо њега се уводи ново радно место:
''Радно место: Нормативно-правни послови
Звање: саветник
Број извршилаца: 1
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (дипломирани правник), најмање три
године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Опис послова:
- израда свих општих аката из делокруга Одељења;
- израда аката из области грађанских стања;
- вођење управног поступка и доношење решења из делокруга Одељења;
- прати доношење прописа од значаја за рад Одељења
- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.''
У одељку ''6.4. Одељење за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског
већа и помоћне послове'' брише се ''Радно место: Нормативно-правни и административни
послови'', а уместо њега уводи се ново радно место:
''Радно место: Нормативно-правни послови
Звање: млађи саветник
Број извршилаца: 1
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (дипломирани менаџер), положен
стручни испит за рад у органима државне управе, завршен приправнички стаж или најмање пет
година проведених у радном односу код послодавца, поседовање сертификата за слжбеника за јавне
набавке и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Опис послова:
- израђује нацрте општих аката;
- израђује нацре аката из делокруга Скуптшине општине, председника општине и Општинског
већа;
- прати доношење нових прописа од значаја за рад Одељења;
- стара се о припремању седница Скупштине општине и Општинског већа;
- стара се о благовременом достављању материјала за седнице;
- води записник на седницама Скупштине општине, Општинског већа и њихових радних тела и
стара се о редакцији записника;
- стара се о благовременом достављању одлука и других аката Скупштине општине,
председника Општине и Општинског већа;
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стара се о чувању материјала и документације везане за рад Скупштине општине и њених
радних тела, председника Општине и Општинског већа;
припрема делове миђљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности
Одељења;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

После радног места ''Нормативно-правни послови'' уводи се ''А) Одсек за помоћне послове'' и уводи
се ново радно место:
''Радно место: Шеф Одсека за помоћне послове и возач
Звање: намештеник – трећа врста радних места
Број извршилаца: 1
Посебни услови: стечено средње образовање техничког смера у трогодишњем трајању, или
економског или техичког смера у четворогодишњем трајању, или стечено специјалистичко
образовање, најмање шест месеци радног искуства у струци.
Опис послова:
- организује, обједињава и усмерава рад у Одсеку;
- обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга Одсека;
- распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ;
- води евиденције и стара се о рационалном утрошку средстава за хигијену и горива;
- стара се о техничкој исправности службених аутомобила;
- стара се о правилном коришћењу службених аутомобила;
- обавља послове превоза путничким аутомобилом за потребе општинских органа;
- води рачуна о року важења саобраћајних дозвола и других исправа;
- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.''
У одељку ''6.5. Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове'', у оквиру радног места: ''Послови грађевинарства, урбанизма и саобраћаја и
послови предвиђени у поступку обједињене процедуре'', мењају се:
- звање: мења се са ''самостални саветник'' на ''саветник'',
- потребно радно искуство у оквиру посебних услова: мења се са ''навршених пет година радног
искуства у струци'' на ''навршене три године радног искуства у струци''.
У оквиру радног места: ''Регистратор стамбених заједница'' мењају се:
- звање: мења се са ''млађи саветник'' на ''саветник'',
- потребно радно искуство у оквиру посебних услова: мења се са ''завршен приправнички стаж''
на ''навршене три године радног искуства у струци'',
- опис послова: испред алинеје 1. додају се нове алинеје, због којих се постојеће алинеје
померају за 3 места:
''- извршава стручно праћење извођења радована текућим одржавањима, адаптацији и
санации објеката у јавној својини;
- врши иницијалну израду Описа и пописа потребних радова на текућим одржавањима
објеката у јавној својини и других потребних радова мањег обима, са предмерима и
предрачунима;
- континуирано прати стање објеката у јавној својини и предлаже деловање на унапређењу
стања.''
У оквиру радног места: ''Нормативно-правни послови'', у оквиру описа послова, испред алинеје 1.
додаје се нова алинеја 1., због које се све остале алинеје померају за по једно место, а која гласи:
''- води поступак и израђује акта у вези давања у закуп јавних површина, пословних просторија и
других непокретности у својини општине.''
У оквиру радног места: ''Шеф Одсека и грађевинско-комунални инспектор'', потребно радно
искуство у оквиру посебних услова мења се са ''најмање 5 година радног искуства у струци на
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пословима инспекцијског надзора'' на ''најмање 5 година радног искуства у струци на пословима
инспекцијског надзора, односно у области која је под надзором те инспекције.''
Брише се радно место: ''Послови грађевинске, комуналне и саобраћајне инспекције''.
Уводи се
''Радно место: Комунални инспектор
Звање: сарадник
Број извршилаца: 2
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области техничких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до
три године, односно VI степен школске спреме техничког смера, најмање три године радног искуства
у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен испит за инспектора или
најмање 7 година рада на пословима инспекцијског надзора и познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Опис послова:
- врши израду нацрта аката из своје надлежности;
- предузима превентивне мере, укључујући обавештавање субјекта инспекцијског надзора у
вези са обавезама из прописа;
- указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице
његовог понашања;
- опомиње субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости;
- обавља послове надзора одржавања чистоће у насељеним местима, одржавању и заштити
зелених површина, одржавању и коришћењу комуналних објеката;
- врши контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних површина,
контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног времена;
- предузима мере прописане законом и општинским одлукама;
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника
Општинске управе.''
Уводи се
''Радно место: Комунално-саобраћајни и инспектор за путеве''
Звање: сарадник
Број извршилаца: 1
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области техничких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до
три године, односно VI степен школске спреме техничког смера, најмање три године радног искуства
у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен испит за инспектора или
најмање 7 година рада на пословима инспекцијског надзора и познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Опис послова:
- врши израду нацрта аката из своје надлежности;
- предузима све мере инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа;
- проверава стање, радове на одржавању заштиити локалних путева, његовог дела и путног
објета, као и техничку и др. документацију за одржавање истих;
- контролише услове за одвијање саобраћаја на лоалном путу, као и мере заштите локалног
пута;
- врши контролу возила и документације којима се одвија превоз у друмском саобраћају;
- прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и испуњеност услова за рад пружаоца
услуга;
- обавља и друге поверене послове у вези превоза и послове по налогу шефа Одсека,
начелника Одељења и начелника Општинске управе.''
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У посебној организационој јединици ''Кабинет председника општине'', у оквиру радног места:
''Административно-документациони послови, у опису послова после алинеје 4. додаје се нова
алинеја 5. која гласи:
''- обавља послове јавних набавки за потребе председника општине''.
У оквиру радног места: ''Административно-технички послови'', у опису послова испред алинеје 1.
додају се нове алинеје, због којих се постојеће алинеје померају за 3 места и то:
''- спроводи комуникацију од значаја и у вези унапређења положаја младих код државних
институција;
- пружа помоћ у изради конкурса организација које се баве питањима младих код државних
институција
- учествује у припреми нацрта акционог плана за младе,као и акционих планова из
надлежности националних савета и Савета за међунационалне односе Општине Алибунар.''
У оквиру радног места: ''Послови односа са јавношћу'', у опису послова, иза алинеје 3. додаје се
нова алинеја 4. због које постојећа алинеја 4. постаје алинеја 5., а нова алинеја гласи:
''- врши сарадњу са Саветом за међунационалне односе Општине Алибунар и саветима
националних мањина у поступку остваривања права националних мањина на територији
Општине Алибунар.''
У оквиру радног места: ''Административни послови'', у опису послова, после алинеје 7. додаје се
нова алинеја 8. која гласи:
''- прикупља податке од значја за побољшање положаја младих и учествује у креирању
омладинске политике на локалном нивоу.''
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 011-1/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

5.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2018. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Фудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу
од 600.000,00 (словима: шестстохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 782.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 600.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
182.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-1/2019-04
Алибунар, 06 фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

6.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Рукометни клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу
од 800.000,00 (словима: осамстохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
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6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 1.195.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана
су у износу од 800.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 395.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-2/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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7.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Кошаркашки клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу
од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је Корисник
средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
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Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 2.029.500,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана
су у износу од 350.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 1.679.500,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-3/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

8.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Карате
клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
300.000,00 (словима: тристохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 450.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 300.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
150.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
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4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-4/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

9.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Шаховски клуб ''Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
100.000,00 (словима: стохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
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Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 125.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 100.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
25.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-5/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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10.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2018. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Омладински фудбалски клуб ''Пролетер'' из Банатског Карловца (у даљем тексту:
Корисник средстава) у износу од 1.200.000,00 (словима: једанмилиондвестохиљада)
динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 1.200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана
су у износу од 1.200.000,00 динара, а сопственог учешћа и средстава добијена из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-6/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

11.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Рукометни клуб ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: Корисник
средстава) у износу од 1.100.000,00 (словима: једанмилионстохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 1.100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана
су у износу од 1.360.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 260.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
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4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-7/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

12.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Шаховски клуб ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: Корисник
средстава) у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
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Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 125.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
25.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-8/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

Број 2– Страна 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

06.02.2019.

13.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Женски
кошаркашки клуб ''Банатски Карловац'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: Корисник
средстава) у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 869.500,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 350.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
519.500,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-9/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

14.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Карате
клуб ''Нуките'' из Банатског Карловца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
300.000,00 (словима: тристохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 300.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
300.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-10/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

15.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Рукометни клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем тексту: Корисник средстава)
у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
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6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 350.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 350.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-11//2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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16.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Карате
клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
400.000,00 (словима: четристохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева треба
да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на Јавном
конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 620.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 400.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
220.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-12/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

17.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Стонотениски клуб ''Рапид'' из Николинаца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу
од 1.000.000,00 (словима: једанмилион) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 1.240.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана
су у износу од 1.000.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 240.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
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4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-13/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

18.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Кошаркашки клуб ''Омладинац 72'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у
износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
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Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 200.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-14/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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19.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Фудбалски клуб ''Банат'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
300.000,00 (словима: тристохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 580.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 300.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 280.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-15/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

20.
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 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Шаховски клуб ''Агростепа'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
100.000,00 (словима: стохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 120.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 100.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 20.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-16/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

21.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Фудбалски клуб ''Војводина Селеуш'' из Селеуша (у даљем тексту: Корисник средстава) у
износу од 725.000,00 (словима: седамстодвадесетпетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
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Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 725.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 725.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-17/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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22.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2018. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Стонотениски клуб ''Банатул'' из Локава (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
600.000,00 (словима: шестстохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 600.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-18/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

23.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Фудбалски клуб ''Јаношик'' из Јаношика (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
500.000,00 (словима: петстохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 500.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 100.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
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4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-19/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

24.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада савеза'', подносиоца програма
Фудбалски савет општине Алибунар (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
325.000,00 (словима: тристодвадесетпетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
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Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 330.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 325.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 5.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-20/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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25.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Удружење спортских риболоваца ''Бабушка'' из Јаношика (у даљем тексту: Корисник
средстава) у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
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Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 50.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
50.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-21/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

26.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
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1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма
Удружење спортских риболоваца ''Смуђ'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник
средстава) у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 180.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 50.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора износе
130.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-22/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

27.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада Савеза за 2019.г.'',
подносиоца програма Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту:
Корисник средстава) у износу од 4.900.000,00 (словима: четиримилионадеветстохиљада)
динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019.
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'',
бр. 44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица
Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
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5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам
дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 5.000.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана
су у износу од 4.900.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 100.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-23/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

28.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Школски спорт'', подносиоца програма Спортски
савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
300.000,00 (словима: тристохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
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средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 300.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 300.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-24/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

29.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
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РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Манифестације 2019.г.'', подносиоца програма
Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у
износу од 700.000,00 (словима: седамстохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 700.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 700.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
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3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-25/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

30.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Спорт за све'', подносиоца програма Спортски
савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
100.000,00 (словима: стохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
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5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 100.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 100.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-26/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

31.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника
о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће
општине Алибунар на својој 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области
спорта у 2019. години, назив програма: ''Лекарски прегледи'', подносиоца програма
Спортски савез општине Алибунар из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у
износу од 1.200.000,00 (словима: једанмилиондвестохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019. годину,
коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине
Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана
од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета
општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом наведено је да
су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или пројеката из области
спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00 динара, као подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
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средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 1.200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана
су у износу од 1.200.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора
нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 04. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила стручни
преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник Општинског
већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици
Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-31-27/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

32.
На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 28. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/2016), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 37.
Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 19/2015 и 37/2015), а на захтев Надзорног одбора ЈКП ''Универзал'' Алибунар,
Општинско веће општине Алибунар на 81. седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
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1. Даје се сагласност на Одлуку о ценовнику услуга, број 59/2019 од 11. јануара 2019. године,
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Алибунар''.
Образложење
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр.
88/2016), Јавно комунално предузеће ''Универзал'' из Алибунара, као вршилац комуналне делатности
на територији општине Алибунар, обратило се Општини Алибунар захтевом за давање сагласности
на Одлуку о ценовнику услуга, број 59/2019 од 11. јануара 2019. године, коју је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар.
Уз захтев, ЈКП ''Универзал'' Алибунар доставио је и образложење које садржи разлоге за
промену цена и детаљну структуру предложених цена. Захтев са образложењем, као и предлог
ценовника, достављени су Општини Алибунар на давање сагласности дана 11.01.2019.г. и истог дана
су, у складу са одредбом члана 28. Закона о комуналним делатностима, објављени на званичној
интернет презентацији Општине Алибунар, као и на огласној табли Општинске управе општине
Алибунар. Објава Захтева са образложењем и предлогом ценовника трајала у законском року од
најмање 15 дана, тј. до 26. јануара 2019. године. Примедби и сугестија заинтересоване јавности на
објављени документ није било.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-1/2019-04
Алибунар, 06. фебруара 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА
33.
Јавно комунално предузеће ''Унивезал''
Број: 59/2019
Датум: 11.01.2019.год.
АЛИБУНАР

ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Ред.
бр.

Назив
комуналне услуге

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Стара
Поскупљење
Једицена без
ница
Износ
ПДВ-а
%
мере
(рсд)
(рсд)

Нова цена
без ПДВ-а
(рсд)

ПДВ
%

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.

22.
23.

24.

Вода - домаћинства
Вода - привреда
Школа, домови здравља,
дечје установе
Широка потрошња где не
постоји могућност
очитавања – станови (5 m³
по члану)
Широка потрошња где не
постоји могућност
очитавања – домаћинства
(5 m³ по члану)
Викендице, баште,
воћњаци
Викендице по објекту (30
m³)
Ненаменска потрошња
преко 25mᵌ
Канализација –
домаћинства
Канализација-привреда
Широка потрошња станови
Широка потрошња домаћинства
Пречишћавање отпадних
вода
Баждарење водомера ½“
до ¾“
Баждарење водомера домаћинства од 1“ до 5/4“
Баждарење водомера привреда од 6/4“
Баждарење водомера привреда од 2“
Баждарење водомера привреда, комбинованих
2“/ ¾“
Сагласност за прикључак
на водоводну мрежу:
Домаћинства
Баште и викендице
Привреда
Сагласност за прикључак
на канализациону мрежу:
Домаћинства
Баште и викендице
Привреда
Такса за прикључак на
водоводну мрежу домаћинства
Такса за прикључак на
водоводну мрежу - СТР
Такса за прикључак на
водоводну мрежу привреда
Такса за прикључак на
канализациону мрежу домаћинства
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m³
m³

36,93
91,60

10
0

3,69
0

40,62
91,60

10
10

44,68
100,76

m³

72,72

0

0

72,72

10

80,00

по
члану

258,49

0

0

258,49

10

284,34

по
члану

258,49

0

0

258,49

10

284,34

m³

89,58

10

8,96

98,54

10

108,39

1.107,80

10

110,78

1.218,59

10

1.340,44

mᵌ

95,12

10

9,51

104,63

10

115,09

mᵌ

18,62

10

1,86

20,48

10

22,52

mᵌ
по
члану
по
члану

56,28

0

0

56,28

10

61,91

77,86

0

0

77,86

10

85,65

93,76

0

0

93,76

10

103,14

/

/

/

23,00

10

25,30

ком.

42,90

10

4,29

47,19

20

56,63

ком.

/

/

/

66,06

20

79,27

ком.

/

/

/

191,57

20

229,88

ком.

/

/

/

420,50

20

504,60

ком.

/

/

/

685,20

20

822,24

ком.

551,88
1843,14
2764,75

10
10
10

55,18
184,31
276,47

607,07
2.027,46
3.041,22

20
20
20

728,49
2.432,95
3.649,46

ком.

551,88
1843,14
2764,75

10
10
10

55,18
184,31
276,47

607,07
2.027,46
3.041,22

20
20
20

728,49
2.432,95
3.649,46

ком.

16.588,52

10

1.658,85

18.247,37

20

21.896,84

ком.

23.592,55

10

2.359,25

25.951,81

20

31.142,17

ком.

32.071,17

10

3.207,11

35.278,28

20

42.333,94

ком.

16.588,52

10

1.658,85

18.247,37

20

21.896,84

mᵌ
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

33.1.
34.

35.

36.

37.

Такса за прикључак на
канализациону мрежу СТР
Такса за прикључак на
канализациону мрежу привреда
Цена израде прикључка
канализације DN110mm,
DN125mm, дужине до 10m
Тарифа за легализацију
добровољно пријављеног
потрошача на прикључак
воде
Тарифа за легализацију
откривеног потрошача на
прикључак воде
Тарифа за легализацију
откривеног потрошача на
прикључак канализације
Искључење потрошача из
система демонтажом
водомера
Укључење потрошача на
систем монтажом
водомера (без материјала)
Цена радова на изради
прикључка од споја са
уличним водом до
водомерног шахта. (у цену
нису урачунати земљани
радови и израда
водомерног шахта, које би
наручилац прикључка, а
појединости о димензијама
и положају шахта добија
приликом подношења
захтева). Дужина до 14m
DN20 (3/4“)
-Прикњучак по m1
Измештање постојећег
водоводног прикључка
(домаћинства) дужине до
14m, DN20 (3/4“), од
уличне мреже до вентила
пре водомера. У цену нису
урачунати земљани
радови.
Израда канализационе
мреже DN110, DN125mm,
дужине до 10m.
Израда канализационе
мреже DN110, DN125mm
(у цену не улазe радови
око сечења и разбијања
бетона и подбушивање
испод бетонских или
асфалтних површина)
Радови на замени
водомера на захтев
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ком.

23.592,55

10

2.359,25

25.951,82

20

31.142,18

ком.

32.071,17

10

3.207,11

35.278,28

20

42.333,94

ком.

/

/

/

24.860,00

20

29.832,00

ком.

/

/

/

26.071,95

20

31.286,34

ком.

/

/

/

57.358,29

20

68.829,94

ком.

/

/

/

57.358,29

20

68.829,94

ком.

/

/

/

2.805,00

20

3.366,00

ком.

/

/

/

2.805,00

20

3.366,00

ком.

/

/

/

26.071,95

20

31.286,34

m1

/

/

/

2.050,71

20

2.460,85

ком.

/

/

/

26.071,95

20

31.286,34

ком.

/

/

/

25.300,00

20

30.360,00

m1

/

/

/

2.300,00

20

2.760,00

ком.

/

/

/

2.300,00

20

2.760,00
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38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

потрошача
(рад без материјала)
Цена ванредног прегледа
водомера на захтев
корисника (излазак на
терен)
Услуга Водоинсталатера
Услуга помоћног радника
Затварање воде на уличној
линији. Обрачун по сату
искључења
Израда водомерних
склоништа, дим.
120cmX100cmX150cm
Израда канализационих
шахти
Замена водомера од ¾“ до
1“ због попуцалог стакла
изазваног немаром
власника (услед
смрзавања и/или
механичког оштећења)
Замена водомера 5/4“ и
6/4“ због попуцалог стакла
изазваног немаром
власника (услед
смрзавања и/или
механичког оштећења)
Замена водомера 2“ због
попуцалог стакла
изазваног немаром
власника (услед
смрзавања и/или
механичког оштећења)
Замена вентила иза
водомера пречник ½“ и ¾“
(рад радника и материјал)
Замена вентила иза
водомера пречник 5/4“ и 1“
(рад радника и материјал)
Замена вентила иза
водомера пречник 6/4“
(рад радника и материјал)
Замена вентила иза
водомера пречник 2“ (рад
радника и материјал)
Искључење и поново
прикључење корисника
због дуга, у зеленом појасу
Искључење прикључка
водовода на улици због
дуга у бетонском појасу
(асфалтном)
Искључење прикључка
водовода у шахту
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/

/

/

1.320,00

20

1.584,00

/

/

/

3.000,00

20

3.600,00

/

/

/

2.500,00.

20

3.060,00

радни
час

4.100,00

10

410,00

4.510,00

20

5.412,00

ком.

25.000,00

0

0

25.000,00

20

30.000,00

ком.

40.000,00

0

0

40.000,00

20

48.000,00

ком.

/

/

/

3.500,00

20

4.200,00

ком.

/

/

/

4.650,00

20

5.580,00

ком.

/

/

/

6.850,00

20

8.220,00

ком.

/

/

/

1.650,00

20

1.980,00

ком.

/

/

/

3.300,00

20

3.960,00

ком.

/

/

/

4.950,00

20

5.940,00

ком.

/

/

/

9.900,00

20

11.880,00

ком.

/

/

/

10.000,00

20

12.000,00

ком.

/

/

/

15.000,00

20

18.000,00

ком.

/

/

/

5.500,00

20

6.600,00

дневно
(8
часова)
дневно
(8
часова)
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54.
55.
56.

57.
58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(демонтажа водомера)
због дуга
Услуге чишћење
водомерног склониште
Одгушење спољне
канализације
Укљањање узорка
зачепљења
канализационих линија
спиралним сајлама
Уклањање муља и талога
по mᵌ
Чишћење и прање
канализационих шахтова
ВОМ-ом, по комаду
Одгушење унутрашње
инсталације канализације
(купатила, кухиња)
Чишћење канализационе
мреже од Ø100 до Ø150
Чишћење канализационе
мреже Ø200
Чишћење канализационе
мреже од Ø200 до
Ø400mm
Чишчење септичких јама
са цистерном од 3000l до
5000l (по цистерни).
Ангажовање машину под
великим притиском
(ВОМА) за одгужицање
уличне канализације
Искључење и поново
прикључење корисника
због дуга, у зеленом појасу
Искључење прикључка
водовода на улици због
дуга у бетонском појасу
(асфалтном)

Назив
комуналне услуге
Одвожење отпададомаћинства
Одвожење отпададомаћинства
Одвожење отпададомаћинства
Одвожење отпадапривреда
Одвожење отпадапривреда
Одвожење отпадавикендице
Одвожење отпадавикендице
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ком.

/

/

/

ком.

/

/

/

m1

/

/

mᵌ

/

ком.

1.980,00

20

2.376,00

/

510,00

20

612,00

/

/

2.300,00

20

2.760,00

/

/

/

3.600,00

20

4.320,00

ком.

/

/

/

490,00

20

588,00

m1

/

/

/

440,00

20

528,00

m1

/

/

/

605,00

20

726,00

m1

/

/

/

980,00

20

1.176,00

ком.

/

/

/

3.600,00

20

4.320,00

радни
час

/

/

/

10.010,00

20

12.012,00

ком.

/

/

/

10.000,00

20

12.000,00

ком.

/

/

/

15.000,00

20

18.000,00

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Стара
Поскупљење
ЈедиНова цена
цена без
ница
без ПДВ-а
Износ
ПДВ-а
%
мере
(рсд)
(рсд)
(рсд)
по
66,48
10
6,65
73,13
члану
по
199,55
10
20,07
219,62
објекту

ПДВ
%

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)

10

80,44

10

241,58

m²

3,86

10

0,39

4,25

10

4,67

m²

6,18

0

0

6,18

10

6,80

598,00

0

0

598,00

10

657,8

199,50

10

20,07

219,62

10

241,58

3,86

10

0,39

4,25

10

4,67

по
објекту
m²
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8.

Одвожење отпада-станови

9.
10.

Одвожење отпада-станови
Одржавање депоније по
домаћинству
Одржавање депоније
привреда
Одржавање депоније 1
члан/месечно
Изношење контејнера по
позиву од 5mᵌ
Изношење контејнера по
позиву од 1,1mᵌ(ванредно)

11.
12.
13.
14.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

Ред.
бр.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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по
члану
m²
по
објекту

06.02.2019.

66,48

10

6,65

73,13

10

80,44

3,86

10

0,39

4,25

10

4,67

13,60

10

1,36

14,96

20

17,95

187,00

0

0

187,00

20

224,40

2,79

10

0,27

3,06

20

3,67

ком.

4.235,02

10

423,5

4.658,52

10

5.124,37

ком.

1.350,00

10

135,0

1.485,00

10

1,633,50

m²
по
члану

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Стара
Поскупљење
ЈедиНова цена
Назив
цена без
ница
без ПДВ-а
Износ
комуналне услуге
ПДВ-а
%
мере
(рсд)
(рсд)
(рсд)
Ручно чишћење ПЈН
m²
0,99
0
0
0,99
Прикупљање отпада на
m²
0,99
0
0
0,99
ПЈН
Машинско чишћење
радни
3.000,00
0
0
3.000,00
ауточистилицом
час
Чишћење дуваљком
радни
2.000,00
0
0
2.000,00
час
Машинско чишћење снега
радни
4.000,00
0
0
4.000,00
на ПЈН (ван путева)
час
Ручно чишћење снега (слој
m²
10,00
0
0
10,00
до 5 cm)
Чишћење снега у слоју
m²
/
/
/
16,36
између 5cm и 30cm
Посипаље соли и лупање
m²
12,00
0
0
12,00
леда
Машинско чишћење
радни
/
/
/
8.090,91
уличних канала
час
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Стара
Поскупљење
ЈедиНова цена
Назив
цена без
ница
без ПДВ-а
Износ
комуналне услуге
ПДВ-а
%
мере
(рсд)
(рсд)
(рсд)
Машинско кошење
m²
1,82
50
1,82
2,73
травњака (јавне површине)
Машинско кошење
травњака на расутим
m²
/
/
/
3,64
површинама (јавне
површине)
Машинско кошење корова
на неприступачним
m²
/
/
/
13,64
теренима
Машинско кошење траве
m²
/
/
/
6,36
на терену под нагибом
Грабуљање траве
m²
/
/
/
1,73
Поливање травњака
m²
/
/
/
1,09
Грабуљање траве или
m²
/
/
/
6,36
лишћа са одвозом
Ручно кошење траве
m²
5,25
50
2,63
7,88
Ручно кошење тримером
m²
/
/
/
3,64

ПДВ
%

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)

10

1,08

10

1,08

10

3.300,00

10

2.200,00

10

4.400,00

10

11,00

10

18,00

10

13,20

10

8.900,00

ПДВ
%

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)

10

3,00

10

4,00

10

15,00

10

7,00

10
10

1,90
1,20

10

7,00

10
10

8,70
4,00
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

Утовар траве
Кошење и чишћење
ивичњака
Хемијско третирање
тоталним хербицидом
Рад радника на орезивању
стабала уз употребу
моторне тестере
Сечење дрвећа моторном
тестером са кресањем
грана и остављањем на
страну (пресека 10-20 cm)
Сечење дрвећа моторном
тестером са кресањем
грана и остављањем на
страну (пресека 20-30 cm)
Сечење дрвећа моторном
тестером са кресањем
грана и остављањем на
страну (пресека 30-50 cm)
Сечење дрвећа моторном
тестером са кресањем
грана и остављањем на
страну (преко 50cm)
Орезивање дрвећа висине
до 12m са утоваром и
превозом на депонију
Рад радника на утовару
дрвне масе
Крчење шибља и
самониклог растиња
пречника до 5 cm
Крчење шибља и
самониклог растиња
пречника преко 5 cm
Орезвање ограде, утовар и
превоз
Ручно сечење густог
шибља са слагањем на
страну
Машинско вађење пањева
Вађење пањева (ручно)
Ручно вађење пањева
ф25, утовар и одвоз
Вађење пањева раније
посечених стабала и
остављањем на страну
(пресека 10-20 cm)
Вађење пањева раније
посечених стабала и
остављањем на страну
(пресека 20-30 cm)
Вађење пањева раније
посечених стабала и
остављањем на страну
(пресека 30-50 cm)
Вађење пањева раније
посечених стабала и
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m²

/

/

/

0,36

10

0,40

m²

/

/

/

13,64

10

15,00

m²

/

/

/

16,36

10

18,00

радни
час

/

/

/

672,73

10

740,00

ком.

/

/

/

272,73

10

300,00

ком.

/

/

/

681,82

10

750,00

ком.

/

/

/

1.818,18

10

2.000,00

ком.

/

/

/

5454,55

10

6.000,00

ком.

/

/

/

5454,55

10

6.000,00

радни
час

313,03

10

31,30

385,85

10

424,44

m²

25,97

10

2,60

28,57

10

31,43

m²

/

/

/

37,27

10

41,00

m1

/

/

/

40,91

10

45,00

m²

/

/

/

54,55

10

60,00

ком.
радни
час

/

/

/

2.727,27

10

3.000,00

313,02

10

31,30

344,32

10

378,75

ком.

/

/

/

2.227,27

10

2.450,00

ком.

/

/

/

272,73

10

300,00

ком.

/

/

/

409,09

10

450,00

ком.

/

/

/

727,27

10

800,00

ком.

/

/

/

1818,18

10

2.000,00
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31.
32.
33.
34.

Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Ред.
бр.
1.

остављањем на страну
(преко 50cm)
Рад радника са ручним
пољопривредним алатом
Чишћење ивичњака
тримером
Кресање траве са стазе
Ивичење траве

Назив
комуналне услуге
Закуп тезге по пијачном
дану
Накнада за продају
пољопривредних
производа по пијачној
тезги
Накнада за продају
пољопривредних
производа по 1/2 пијачној
тезги
Резервација пијачне тезге
без сандука за продају
пољопривредних
производа
Резервација пијачне тезге
са сандуком за продају
пољопривредних
производа
Резервација 1/2 пијачне
тезге без сандука за
продају пољопривредних
производа
Резервација 1/2 пијачне
тезге са сандуком за
продају пољопривредних
производа
Дневна пијачна накнада за
продајно место по 1 m
Дневна пијачна накнада за
путничко возило
Дневна пијачна накнада за
комби возило
Дневна пијачна накнада за
теретно возило са огревом

Назив
комуналне услуге
Чишћење димњака,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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радни
час

/

/

/

313,64

10

345,00

m1

/

/

/

2,91

10

3,20

m²
m²

/
/

/
/

/
/

11,00
28,00

10
10

12,10
30,80

Јединица
мере

ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
Стара
Поскупљење
цена без
Износ
ПДВ-а
%
(рсд)
(рсд)

Нова цена
без ПДВ-а
(рсд)

ПДВ
%

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)

дневно
(8
часова)

44,66

10

4,46

49,12

20

58,94

дневно
(8
часова)

/

/

/

83,33

20

100,00

дневно
(8
часова)

/

/

/

41,67

20

50,00

месечно

/

/

/

1.666,67

20

2.000,00

месечно

/

/

/

2.666,67

20

3200,00

месечно

/

/

/

833,33

20

1.000,00

месечно

/

/

/

1.333,33

20

1.600,00

m1

/

/

/

83,33

20

100,00

/

/

/

83,33

20

100,00

/

/

/

166,67

20

200,00

/

/

/

250,00

20

300,00

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Стара
Поскупљење
Једицена без
ница
Износ
ПДВ-а
%
мере
(рсд)
(рсд)
ком.
839,62
10
83,96

Нова цена
без ПДВ-а
(рсд)

дневно
(8
часова)
дневно
(8
часова)
дневно
(8
часова)

923,58

ПДВ
%
20

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)
1.108,30
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

домаћинства, по позиву
(наплата на лицу места)
Чишћење димоводних
канала за централно
грејање, домаћинства, по
позиву
Чишћење димњака,
привреда, по позиву,
Чишћење димњака, по
позиву, привреда,
котларнице
Годишња контрола
техничке исправности
димоводних инсталација,
домаћинства, по објекту
Годишња контрола
техничке исправности
димоводних инсталација,
по објекту, за привреду
Чишћење олука
Сви радови који нису
обухавћени ценовником и
који се не могу подмирити
наплаћају се по часу

Ред.
бр.

Назив
комуналне услуге

1.

3.

Вршење услуге
утоваривачем
Вршење услуге комб.
машином
Вршење услуге -Грејдером

4.

Агрегат са радником

5.

7.

Бушилица за вертикално
бушење са радником
Пумпа за црпљење воде
са радником
Трактор ИМТ-560

8.

Превоз лабудицом

9.

Камион кипер до 10t

2.

6.

12.

Камион кипер до 10t
Камион кипер до 10t са
возачем
Возило пик-ап

13.
14.

Возило пик-ап
Вибро плоча

15.

Пикамер Макита

10.
11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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ком.

1.213,12

10

121,31

1.334,43

20

1.601,32

ком.

1.680,88

10

168,09

1.848,97

20

2.218,76

ком.

2.426,24

10

242,62

2.668,86

20

3.202,45

месечно
/
објекту

55,54

10

5,55

61,09

20

73,31

по
објекту

168,26

10

16,83

185,09

20

222,11

m1

130,00

10

13,00

143,00

20

171,60

радни
час

630,00

10

63,00

693,00

20

831,60

ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ
Стара
Поскупљење
Једицена без
ница
Износ
ПДВ-а
%
мере
(рсд)
(рсд)
радни
5.958,33
10
595,83
час
радни
4.125,00
10
412,50
час
радни
5.958,33
10
595,83
час
радни
2.000,00
10
200,00
час
радни
1.200,00
10
120,00
час
радни
1.200,00
10
12,00
час
радни
3.500,00
10
350,00
час
радни
/
/
/
час
дневно
(8
15.000,00
10 1.500,00
часова)
km
100,00
10
10,00
rадни
2.841,67
10
284,17
час
радни
1.666,66
10
166,67
час
km
50,00
10
5,00
радни
3.000,00
10
300,00
час
радни
3.000,00
10
300,00
час

Нова цена
без ПДВ-а
(рсд)

ПДВ
%

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)

6.554,16

20

7.864,99

4.537,50

20

5.445,00

6.554,16

20

7.864,99

2.200,00

20

2.640,00

1.320,00

20

1.584,00

1.320,00

20

1.584,00

3.850,00

20

4.620,00

6.554,16

20

7.864,99

16.500,00

20

19.800,00

110,00

20

132,00

3.125,84

20

3.751,01

1.833,33

20

2.199,99

55,00

20

66,00

3.300,00

20

3.960,00

3.300,00

20

3.960,00
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16.
17.

Машина за сечење бетона
Услуга КВ радника

18.

Услуга НКВ радника

19.

Ископ радне јаме дим.
80x80x80
Ископ радне јаме дим.
40x40x40
Садња ниског растиња
Постављање једноструке
љуљашке
Постављање јодноструке
клацкалице
Постављање клупа

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ред.
бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Постављање пењалица,
тобогана и чесми
Одржавање атарских
путева (машински)

Назив
комуналне услуге
Копање и затрпавање
раке за тело
Копање и затрпавање
раке за урну
Отварање и затварање
гробнице, смештај
покојника у гробницугробно место
Коришћење носила
Коришћење лафета
Коришћење капеле по
сахрани
Превоз покојника
погребним возилом

8.
9.

Коришћење гробног места
Коришћење гробног места

10.

Закуп гробног места

11.

Закуп гробног места за 1
годину
Одржавање прилаза
гробљу и до гробних
места месечно по
домаћинству
Облачење покојника
Израда опсега за једно
гробно место
Израда опсега за два
гробна места
Израда опсега за три

12.

13.
14.
15.
16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

m1
радни
час
радни
час

06.02.2019.

600,00

10

60,00

660,00

20

792,00

320,00

10

32,00

352,00

20

422,40

253,00

10

25,30

278,30

20

333,96

ком.

/

/

/

1.666,67

20

2.000,00

ком.

/

/

/

1.250,00

20

1.500,00

m1
радни
час
радни
час
радни
час
радни
час
радни
час

/

/

/

37,50

20

45,00

/

/

/

2.500,00

20

3.000,00

/

/

/

2.500,00

20

3.000,00

/

/

/

2.500,00

20

3.000,00

/

/

/

2.500,00

20

3.000,00

/

/

/

7.078,50

20

8.494,20

Јединица
мере

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Стара
Поскупљење
цена без
Износ
ПДВ-а
%
(рсд)
(рсд)

Нова цена
без ПДВ-а
(рсд)

ПДВ
%

Нова цена
са ПДВ-ом
(рсд)

ком.

4.235,02

10

423,50

4.658,52

10

5.124,37

ком.

/

/

/

2.117,51

10

2.329,26

ком.

4.898,25

10

489,82

5.388,07

10

5.926,87

ком.
ком.

454,55
1.027,95

10
10

45,45
102,79

500,00
1.130,74

10
10

550,00
1.243,81

ком.

1.120,58

10

112,06

1.232,64

10

1.355,90

60% од
цене 1 l
бензина /
km
годишње
на 10
година
на 10
година

10
352,89

10

35,29

388,18

10

427,00

3.528,91

10

352,89

3.881,80

10

4.269,98

4.705,60

10

470,56

5.176,16

10

5.693,78

годишње

470,56

10

47,06

517,62

10

569,38

месечно

55,77

10

5,57

61,34

10

67,77

ком.

/

/

/

2.900,00

10

3.190,00

ком.

12.653,25

10

1.265,33

13.918,87

20

16.702,68

ком.

24.162,85

10

2.416,28

26.579,13

20

31.894,96

ком.

35.673,23

10

3.567,32

39.240,55

20

47.088,66
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17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

гробна места
Израда опсега за четири
гробна места
Ископ и затрпавање са
зидањем
Накнада за улазак
приватних погребних
превозника возилом у
гробље
Такса за грађ. рад на
гробном месту (приватно
лице)
Такса за грађ. рад
поставке споменика
(приватно лице)
Накнада за рад на
есхумацији из раке (до
две године након
сахрањивања тела)
Накнада за рад на
есхумацији из гробнице
(до две године након
сахрањивања тела)
Накнада за рад на
есхумацији из раке (након
две године од
сахрањивања тела)
Накнада за рад на
есхумацији из гробнице
(након две године од
сахрањивања тела)
Уређење гробног места по
наруџбини
Уклањање, депоновање
венаца и цвећа са гробног
места
Насипање гробног места
земљом
Такса за облогу за гробног
места
Такса за поклопну плочу
за два места
Такса за поклопну плочу
за три места
Такса за поставку облоге
за три гробна места
Чишћење гробнице и
размештање сандука
Скупљање посмртних
остатака по позиву
истрашног судији и
полицији
Накнада за одржавање
гробног места
Накнада за одржавање
гробног места за 10
година

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
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ком.

47.196,44

10

4.719,64

51.916,08

20

62.299,30

ком.

13.341,48

10

1.334,14

14.675,62

20

17.610,74

ком.

583,33

10

58,33

641,67

10

705,84

ком.

1.083,33

10

108,33

1.191,66

20

1.429,99

ком.

1.500,00

10

150,00

1.650,00

20

1.980,00

ком.

10.587,60

10

1.058,8

11.646,40

10

12.811,04

ком.

6416,73

10

641,67

7.058,41

10

7.764,25

ком.

7528,95

10

752,89

8.281,84

10

9.110,02

ком.

6354,39

10

635,44

6.989,83

10

7.688,81

ком.

352,90

10

35,29

388,80

10

427,68

ком.

470,54

10

47,05

517,59

10

569,35

ком.

470,54

10

47,05

517,59

10

569,35

ком.

666,66

10

66,66

733,32

20

879,98

ком.

1250,00

10

125,00

1.375,00

20

1.650,00

ком.

1583,33

10

158,33

1.741,66

20

2.089,99

ком.

783,33

10

78,33

861,66

20

1.033,99

по
сандуку

2117,52

10

211,75

2329,27

10

2562,20

радни
сат

1818,06

10

181,80

1999,87

10

2199,85

годишње

427,76

10

42,77

470,54

20

564,64

ком.

4277,82

10

427,78

4705,60

20

5646,72
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

06.02.2019.

САДРЖАЈ
ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у 2019. години на подручју општине Алибунар
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Алибунар
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ФК ''Будућност'' Алибунар)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (РК ''Будућност'' Алибунар)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (Кошаркашки клуб ''Будућност'' Алибунар)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (Карате клуб ''Будућност'' Алибунар)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ШК ''Будућност'' Алибунар)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ОФК ''Пролетер'' Б.Карловац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (РК ''Б.Карловац'' Б.Карловац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ШК ''Б.Карловац'' Б. Карловац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ЖКК ''Југобанат'' Б.Карловац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (Карате клуб ''Нуките'' Б.Карловац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (РК ''Владимировац'' Владимировац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (Карате клуб ''Владимировац''
Владимировац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (СТК ''Рапид'' Николинци
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (КК ''Омладинац 72'' Иланџа)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ФК ''Банат'' Иланџа)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ШК ''Агростепа'' Иланџа)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ФК ''Војводина Селеуш'' Селеуш)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (СТК ''Банатул'' Локве)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ФК ''Јаношик'' Јаношик)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (Фудбалски савез општине Алибунар)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (УСР ''Бабушка'' Јаношик)
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Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (УСР ''Смуђ'' Алибунар)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ССОА – Програм рада савеза)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ССОА – Школски спорт)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ССОА – Манифестације 2019.г.)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ССОА – Спорт за све)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ССОА – Лекарски прегледи)
Решење о давању сагласности на Ценовник комуналних услуга ЈКП ''Универзал''
Алибунар
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АКТИ ПРЕДУЗЕЋА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА
33.

Ценовник комуналних услуга ЈКП ''Универзал'' Алибунар
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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
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар

